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Preface 

  
The 1

st
 International Iron and Steel Symposium is to be held on April 2-4, 2012 at Karabuk University 

in Karabuk, Turkey. The aim of the Symposium is to bring together academics, researchers and 
engineers, iron and steel manufacturers, exporters and importers, and non-governmental 
organizations around the world to share and discuss their latest works and the new methodologies to 
improve the structure and properties of iron and steel products. The Symposium will include invited 
keynote lectures and submitted papers in all aspects of the iron and steel industries.  

Karabuk, the host city of the Symposium, is located in the Black Sea Region of Turkey and is 
approximately 400 km to Istanbul and 200 km to Ankara, two of the largest cities in the country. The 
city, as the seat of the first and one of the biggest integrated iron and steel factories in Turkey, is 
known for its leading iron and steel industry mainly consisting of a complex plant, including a large 
number of rolling and foundry companies along with many iron and steel manufacturers. The products 
are sold both to domestic and international markets. Karabuk is further known for Safranbolu, the 
most notable town of the city, attracting thousands of people around the world each year with its 
natural beauty and historical sites, which have been on the world heritage list of the UNESCO since 
1994. 

1
st
 International Iron & steel symposium (IISS’12) will be a successful event with 192 papers 

submitted. The papers from 9 countries are contributed. The Symposium paper topics include, 
metallurgy and materials, casting, coating and corrosion, heat treatment, welding and joining, forming 
and machining, energy and environment, marketing and finance, automation, and Occupational safety 
and healthy and others. The papers reflect the growing interest in Iron & steel technologies. 

We would like to express our sincere thanks to those people who spend great effort to make this 
event take place. We sent our special thanks to our Rector .Prof.Dr.Burhanettin UYSAL and Fadıl 
DEMİREL who is general director of KARDEMİR. We would also like to thank to members of Honor 
Committee, Scientific Committee, Organizing Committee, Industrial Committee and Secretarial 
Assistance for their great effort to make the event successful. Last but not least, we would like to 
thank to academicians, practitioners, and the experts who were joined to IISS’12 in order to share 
their knowledge.  

With the wishes to see you at 2’nd International Iron & Steel Symposium. 

Editors 
 
İbrahim KADI 
Hüseyin ÇİMENOĞLU 
Erol ARCAKLIOĞLU 
Mustafa YAŞAR 
Mustafa ACARAER 
Ali GÜNGÖR 
Hayrettin AHLATCI
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Abstract 
 
In recent years there has been an increased emphasis on the development of new advanced high strength sheet 
steels (AHSS), particularly for automotive applications driven by needs for vehicle weight reduction to improve 
fuel economy and for materials which lead to enhanced crash performance and passenger safety.  Steels of 
current interest involve novel alloying and processing combinations to produce unique microstructural 
combinations and have been referred to by a variety of identifiers including, among others, DP (dual-phase), TRIP 
(transformation induced plasticity), HSLA (high strength low alloy), CP (complex phase), TWIP (twinning induced 
plasticity), and martensitic steels.  The properties of these multi-phase steels are derived from appropriate 
combinations of strengthening mechanisms, the basics of which have been well developed in the steel literature.  
Continued developments of AHSS steels, designed for specific applications, will require careful microstructure 
control to optimize the specific strengthening mechanisms responsible for the desirable final properties.  In this 
paper recent AHSS developments are examined, and approaches to produce high strength sheet steels with 
unique strength/ductility combinations are discussed. 

 
Keywords: AHSS, retained austenite, quenching and partitioning 

 
1. Introduction 
 
Throughout the world there is increasing interest in the development of new Advanced High Strength Steels 
(AHSS) with enhanced combinations of strength and ductility to provide sheet materials for demanding 
applications in future vehicles.  Correspondingly, research is ongoing at universities, research institutes, and 
companies to assess different processing routes that have been identified for the production of new sheet steel 
grades.  Significant literature is evolving which describes the fundamentals associated with new steel 
developments and suggests processing routes to achieve desired properties.  In this paper, excerpts from three 
recently-published papers from the ongoing work at the authors’ laboratories are presented to illustrate the status 
of current AHSS developments.  The papers highlighted are: 
 
“Strategies for Third Generation Advanced High Strength Steel Development,” reference [1] 
 
“Austenite Stability Effects on Tensile Behavior of Manganese-Enriched-Austenite Transformation-Induced 
Plasticity Steel,” reference [2] 
 
"TRIP Steels - Historical Perspectives and Recent Developments," reference [3] 

 

2. Strategies for Third Generation Advanced High Strength Steel Development 
[1] 
 
2.1. Historical AHSS Developments 
 
Current commercially applied AHSS steels have evolved from significant early work on Dual-Phase steels in the 
late 1970’s and early 1980’s, and Figure 1, a classic figure from the work of Rashid and Rao [4], shows the effects 
of intercritical annealing followed by quenching on the mechanical properties of a conventional HSLA steel.  Data 
shown include a plain carbon steel, a HSLA steel (SAE 980X), and the same SAE 980X steel after intercritical 
annealing and quenching to produce a dual-phase steel (referred to as GM980X).  In contrast to the HSLA steel, 
the dual-phase (DP) steel exhibits continuous yielding and a significant increase in elongation with essentially the 
same ultimate tensile strength. 

mailto:dmatlock@mines.edu
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Figure 1.  Comparison of the stress strain curve for a dual-phase steel with those for a plain carbon steel and an 
HSLA steel [4]. 

 
The combination of continuous yielding with an increase in strength while maintaining or improving ductility 
generated significant interest and extensive research on DP steels [5-7].  One important finding, as illustrated in 
the data in Figure 2, was the contribution of retained austenite on the deformation behavior of DP steels.  
Specifically, it was observed [8] that DP steels contain retained austenite and that the ductility of DP steels 
increased with an increase in retained austenite content.  The data in Figures 1 and 2 illustrate the basis on which 
new developments in AHSS for automotive applications, particularly transformation induced plasticity (TRIP) 
steels, are based. 

 

 
 

Figure 2. The effects of retained austenite on the ductility of two low carbon dual-phase steels [8]. 

 
2.2. Current AHSS Grades [1] 
 
The importance of AHSS is highlighted by the growth of the use of AHSS in North American vehicles illustrated in 
Figure 3 which shows the amount (both actual and projected) of AHSS in vehicles for the period of 1975 to 2020 
[9].  The use of AHSS increased to approximately 8 % in 2011 and is projected to increase to approximately 15 % 
of the total vehicle weight by 2020.  The significant increase in the use of AHSS reflects economic design 
improvements to enhance both safety and fuel economy. 
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Figure 3. Actual and projected changes in the absolute amount and percentage of the total weight in North 
American vehicles [9]. 

 

In addition to DP steels, AHSS grades that are currently being applied or are under increased investigation by 
steel suppliers, include Complex Phase (CP) and TRansformation Induced Plasticity (TRIP) steels.  These three 
steel grades are referred to as “first generation” AHSS.  The austenitic stainless steels, Twinning Induced 
Plasticity (TWIP) steels, lightweight steels with induced plasticity (L-IP) and shear band strengthened steels (SIP) 
are referred to as “second generation” AHSS.  An overview of representative tensile properties, compared to 
those exhibited by conventional steel grades, is shown in Figure 4 [10,11].  The first generation AHSS concepts 
were developed in fairly lean compositions and are primarily ferritic-based multi-phase microstructures.  DP steels 
are currently the most applied AHSS grades.  Interest in DP steels results from improved strength and formability, 
good weldability, relative ease of processing, and availability [12].   

 

 
 

Figure 4. Overview of tensile strength and total elongation combinations for various classes of conventional and 
advanced high strength sheet steel (AHSS) grades [10,11].

 

 

Enhanced strength/elongation combinations are clearly obtained for TRIP steel grades where strain-induced 
transformation of retained austenite into martensite results in increased strain hardening.  The second generation 
AHSS steels clearly exhibit superior mechanical properties, but these austenitic grades are highly alloyed 
resulting in a significant cost increase.  In addition, industrial processing of these alloys, specifically the TWIP 
steels with high manganese contents, has shown to be extremely challenging and the TWIP grades have also 
been shown to be prone to delayed cracking [13].  Recent research indicates that the embrittlement susceptibility 
can be reduced by aluminum alloying, although the exact mechanism involved is still under investigation [13].   
From Figure 4 it is clear that a property gap exists between the currently available AHSS grades of the first and 
second generations and defines a property band for future “Third Generation” AHSS.  Current research is hence 
focused on filling this property window using modified or novel processing routes where special attention should 
naturally also be given to industrial feasibility and cost effectiveness [1, 2, 14].   

 

E
lo

n
g

a
ti

o
n

 (
%

)

Tensile Strength (MPa)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 600 1200300 900 1600

DP, CP

TRIP

MART

HSLA

IF

Mild

IF-HS

BH
CMn

ISO

-

BH

TWIP

AUST. SS

L-IP 

Future Opportunity

Third Generation AHSS

E
lo

n
g

a
ti

o
n

 (
%

)

Tensile Strength (MPa)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 600 1200300 900 1600

DP, CP

TRIP

MART

HSLA

IF

Mild

IF-HS

BH
CMn

ISO

-

BH

TWIP

AUST. SS

L-IP 

Future Opportunity

Third Generation AHSS



Matlock, D.K.; at all 

4 
 

2.3.  Design Considerations for Third Generation AHSS 
 
Potential production of third generation AHSS requires a systematic design methodology to identify specific 
combinations of microstructural constituents that lead to properties within the opportunity band shown in Figure 4.  
Design considerations for third generation AHSS have been discussed recently using a simplified composite 
model [10, 15, 16].  Example martensite/ferrite and martensite/austenite microstructures were considered.  The 
results of the calculations obtained by varying the relative phase fractions in hypothetical microstructures are 
shown in Figure 5 with the individual data points corresponding to fixed relative phase fractions superposed on 
the property combinations shown in Figure 4.  It should be noted that the ductility values obtained from the model 
are uniform elongations and the model input parameters were obtained from the literature [17-19].  Fully stable 
austenite was assumed in the results shown in Figure 5, i.e. absence of transformation of the austenite during 

straining.  It is clear that the predicted tensile properties for the hypothetical ferrite/martensite microstructures 
overlap with the properties exhibited by the first generation AHSS.  The property band corresponding to the 
austenite/martensite mixtures is situated between the bands of the first and second generation AHSS, i.e. within 
the desired “third generation” regime. 

 

 
 

Figure 5. Superposition of predicted strength/ductility combinations of hypothetical ferrite/martensite and 
austenite/martensite mixtures [10, 15].   The assumed constituent properties (UTS in MPa/uniform strain) were:  

ferrite, 300/0.3; austenite, 640/0.6; and martensite, 2000/0.08 [17-19]. 
 
In a second step of the modeling effort, transformation of metastable austenite with strain was included [15].  Four 
hypothetical austenite stability conditions were considered as illustrated in Figure 6a.  The resulting 
strength/elongation combination predictions are given in Figure 6b where the different austenite stability 
conditions are indicated by letters A through D and the individual data points on each curve correspond to 
different initial austenite contents (assumed to range from 0 to 85%), with the remainder of the microstructure 
being ferrite. 
 
Austenite stability clearly has a pronounced effect on the predicted properties.  The lowest stability (condition D) 
leads to martensite formation at low strains and properties which overlap with the first generation AHSS band 
indicating that the austenite does not significantly contribute to improved properties.  The best combinations of 
strength and ductility are predicted for high volume fractions of relatively stable austenite (curve B in Figure 6b).  
Simplified assumptions were made in this model and additional work is ongoing to develop more refined models 
[20, 21]. However, this fairly straightforward approach provides an understanding of the contribution of the 
individual constituents and suggests that, in order to obtain the next generation of AHSS steels, complex 
microstructures are needed consisting of significant fractions of high strength phases which may be martensite, 
bainite or ultra fine grained ferrite, in combination with highly-ductile austenite with controlled stability against 
transformation of austenite to martensite with strain. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figure 6. Effect of austenite stability on predicted mechanical property combinations for (a) four different austenite 
stabilities identified as A through D and (b) predicted mechanical property combinations corresponding to ferrite 

plus austenite with the different austenite stabilities shown in (a).  In (b) each data point on each curve 
corresponds to an initial austenite fraction, ranging from 0 to 85% [15]. 

 
2.4.  Next Generation AHSS Development Approaches 
 

Ongoing AHSS research is focused on increasing strength and/or ductility to higher levels than exhibited by the 
first generation AHSS without significantly enriching the alloy compositions, or is aimed at reducing the alloying 
levels in second generation AHSS grades.  An overview of some of the strategies being pursued has been 
presented [1] and is briefly reviewed here.  These strategies include: processing to enhance properties of DP 
steels; modifications to traditional TRIP steel processing; development of high strength steels with ultrafine 
bainitic microstructures; implementation of new processing routes including quenching and partitioning (Q&P); 
and development of high Mn content TRIP steels.  The proposed compositions used in the different processing 
paths compiled from literature are summarized elsewhere [1] and the resulting tensile properties are plotted on a 
total elongation versus tensile strength diagram in Figure 7a.  The solid and dashed lines in the figure are the 
ferrite-martensite and austenite-martensite property predictions from Figure 5 respectively, shown for reference.  
It should be recognized that different sample geometries were used in the various studies and thus some care is 
needed when comparing mechanical properties.  The various sample geometries used are also summarized in 
[1]. 
 
In an effort to enable better comparison of the data generated from the disparate sample geometries represented 
within prior investigations, the tensile ductilities reported in the literature were adjusted according to ISO 
2566/1-1984(E) [22] with the Oliver formula [23] so that the normalized properties correspond to a single 
specimen geometry.  The values were converted to correspond to those of the standard ASTM E8 geometry with 
a 50.8 mm (2 inch) gage length, 12.7 mm (0.5 inch) width and 1 mm thickness.  Adjustment of elongations to a 
single consistent gage length resulted in the strength-ductility map shown in Figure 7b which is significantly 
different from the one shown in Figure 7a.  Many of the samples which displayed high strength/ductility 
combinations had short and/or circular gage lengths.  After adjusting to predict properties characteristic of a 
standard sample geometry, many of the results coincided with the ranges exhibited by other materials.  However, 
after replotting the data, selected studies clearly show properties at the upper boundary of the property band.  The 
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different alloying and heat treating approaches associated with Figure 7 are introduced in the following 
paragraphs and a complete discussion of each is presented elsewhere [1]. 

 
2.4.1.  Enhanced DP Steels 
 

An increase in strength of Dual Phase steels can be readily obtained by increasing the martensite volume fraction 
by altering carbon content and/or intercritical annealing temperature [15].  In this way, DP780 and DP980 have 
been developed and are currently available commercially.  A strength increase has also been obtained by 
microstructural refinement resulting from special hot deformation practices [24-32], one of which is referred to as 
Deformation Induced Ferrite Transformation (DIFT) [32]. 
 

2.4.2.  Modified TRIP Steels 
 

Early TRIP steel research was performed on grades with higher carbon contents than currently used in 
commercially available grades.  Matsumura et al. investigated 0.4CMnSi grades [33, 34] and it is apparent from 
Figure 7 that the high carbon level results in properties that merit consideration in the context of third generation 
AHSS objectives.  Grain refinement of TRIP steels by microalloying has also been investigated [35-37].  Tensile 
strength levels up to 1 GPa with ductility levels of about 20 % total elongation have been obtained as shown in 
Figure 7. 
 

2.4.3.  Ultrafine Bainite 
 

Recent work has been conducted to create ultrafine bainitic microstructures [38-46].  Theoretical calculations 
have identified alloys that can be processed at low temperatures leading to interesting strength-ductility 
combinations.  For example low transformation temperatures in the range 125-325 °C were employed in a 0.98C-
1.89Mn-1.46Si-1.26Cr-0.26Mo-0.09V alloy (in wt pct) which exhibited 600HV hardness and strength in excess of 
2.5 GPa.  The microstructure was obtained after a 15 day heat treatment, a time which may be too long for 
industrial purposes and thus further work has been done on increasing bainite kinetics, reducing heat treatment to 
hours rather than days by alloying with Al and/or Co [43, 47].  
 

2.4.4.  Quenching and Partitioning 
 

Quenching & Partitioning (Q&P) has been proposed recently as a new way of producing martensitic steels 
containing enhanced levels of retained austenite [48-50].  The process, shown schematically in Figure 8, consists 
of a two step thermal treatment where the steel is quenched to a predetermined temperature (quench 
temperature, QT) in the Ms-Mf (i.e. martensite start temperature to martensite finish temperature) range to 
produce a partially martensitic, partially austenitic microstructure.  The second, so-called partitioning step, aims at 
carbon enrichment of the austenite by (partial) carbon depletion of the martensite and carbon transport to the 
austenite.  Thus, carbon stabilized austenite is retained in the microstructure after final quenching to room 
temperature.  Partitioning can be done at a higher temperature than the QT, so-called two-step Q&P, or by 
holding at the quench temperature, one-step Q&P.  The addition of molybdenum retards bainite transformation 
kinetics and has been shown to increase the retained austenite volume fraction whereas aluminum substitution 
for silicon has been found to accelerate the bainite reaction, and reduce the retained austenite fractions [51].  
High retained austenite fractions are believed to result in improved strength and ductility as shown in Figure 7 [52-
55].  Mechanical properties reported from a recent industrial trial are also shown in Figure 7 [56]. 
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(a) 

 

(b) 

Figure 7. Overview of total elongation and tensile strength combinations obtained by different approaches [1]. 
a) data as reported and b) same data adjusted to ASTM E8 standard specimen geometry.  The predicted 
uniform elongation results for martensite/ferrite (solid line) and martensite/austenite mixtures (dashed line) 
from Figure 5 are also shown for reference.  The reference citations for the specific data sets in this figure 

refer to reference numbers found in reference [1]. 
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Figure 8.  Schematic of the Q&P process for production of austenite-containing microstructures starting with 
100% austenite: Ci, Cγ and Cm respectively represent the carbon contents of the initial alloy, austenite, and 

martensite [50].  Other Q&P heat treatments start with intercritically annealed steel in which the starting 
microstructure consists of austenite and ferrite [49]. 

 
2.4.5.  Lower Mn TWIP/TRIP 
 

A variety of compositions have been proposed for the second generation austenitic steel grades, including (in wt 
pct): 15,20,25,30Mn-2,3,4Si-2,3,4Al-0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06C [57], 27Mn-0.02C [58], 30Mn-3Al-3Si [59],  
and 16,18,19Mn-6,7,8,10Cr-0.25C-0.080,0.100,0.150,0.200N [60].  Some of the current research is focusing on 
reducing the alloying content in these grades [61].  Some of the resultant properties combinations are also given 
in Figure 7. 

 
2.4.6.  High Mn TRIP 
 
An alternative processing concept has been proposed by Merwin [62-65] based on earlier work by Grange and 
Miller [66, 67] to produce fine grained or ultra fine grained duplex ferrite-austenite microstructures based on 
“medium” manganese (5-7 wt pct), low carbon (0.1 wt pct) compositions. Manganese enrichment of austenite 
during intercritical annealing was recently applied to a cold rolled 0.1-C 7.1-Mn (wt pct) steel to produce a range 
of microstructures with varying austenite fraction and stability [2, 63].  Based on equilibrium thermodynamic 
predictions samples of the steel were annealed for 168 hr at temperatures between 575 

o
C and 675 

o
C [2, 68].  

The long annealing times were employed to facilitate Mn partitioning.  The resulting microstructures included 
between 2 and 43 pct retained austenite in a fine grained ferrite matrix (between 0.9 and 1.5 µm).  Ambient 
temperature tensile properties varied with annealing temperature, shown in Figure 9a, and ranged from high yield 
strength with limited work hardening (675 

o
C), to a high ductility steel (600 

o
C), to a steel with relatively low work 

hardening (575 
o
C). 

 
Figure 9b compares the strain induced austenite transformation kinetics, as measured with in situ neutron 

diffraction, to the observed tensile work hardening behavior.  There is a strong correlation between the strain 
dependence of the work hardening rate and austenite transformation behavior, where regions of high work 
hardening are associated with significant austenite transformation.  The sample annealed at 600 

o
C displayed 

substantial austenite transformation at strains above approximately 0.1, where martensite formation was able to 
effectively delay necking and increase elongation.  The correlations in Figure 9b illustrate the importance of 
austenite stability on tensile properties, reinforcing the observed trends discussed in conjunction with Figure 6 
above. 
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(a) (b) 

Figure 9:  (a) Engineering stress-strain curves for a 0.1C, 7.1 Mn (in wt pct) steel annealed for 1 week at 
indicated temperatures, and (b) fraction of austenite (initial fractions shown in Figure 9a) transformed with strain 

as observed with in-situ neutron diffraction experiments on samples along with the strain dependence of the work 
hardening rate; adapted from [2]. 

 

3. Summary 
 
This paper has highlighted recent developments leading to the production of the third generation of advanced 
high strength sheet steels (AHSS) which will be required in future light-weight, fuel-efficient vehicles. The basic 
principles for these developments were shown to evolve from early dual-phase and TRIP steel research in the 
late 1970’s and early 1980’s.  The importance of controlling austenite stability and volume fraction in order to 
produce high-ductility TRIP steels was emphasized as a critical aspect in the growth of new third generation 
AHSS.  Achievement of desired final microstructures in both coated and uncoated products requires control of a 
large number of variables including alloy content, starting microstructure, annealing temperature prior to cooling, 
time at temperature, heating and cooling rates, and incorporation of additional thermal cycles.  It is important to 
note that alloy designs have been based primarily on low carbon steels due to welding considerations.  
Modifications to weld designs or joining processes may allow the use of higher carbon equivalent grades in the 
future, enabling new process/product concepts that are considered infeasible at present.  With the extensive 
current research activities leading to new AHSS products, the challenges to researchers, steel producers, and 
designers are to identify and optimize promising alloys and processing routes to minimize the time required for 
economic implementation of new AHSS products in vehicles of the future. 
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MALZEME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
MERKEZİ (MARGEM) PROJESİ 

 
İ. Kadı,  M.Yaşar 

Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 
 

ÖZET  
 
Karabük Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öncelikle olarak bölgede ve ileriki aşamalarda da 
ülke genelinde faaliyet gösteren demir-çelik, demir dışı metal alaşımları ve diğer malzemeler üreten sanayi 
kuruluşları arasında Ar-Ge işbirliğini geliştirmek, uzun vadede metal alaşımları alanında bir mükemmeliyet 
merkezi olmak amacıyla bu projeye başlanmıştır. Kurulacak merkez laboratuarlarında; bölgedeki ve ülke 
genelindeki metal alaşımları üreten sektörlerde kalite güvence sistemi geliştirilmesi amacıyla test/kalite kontrol, 
danışmanlık hizmetleri verilecek, kalifiye insan gücü yetiştirilecek, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge 
çalışmaları yürütülecek, ilgili alanda Ar-Ge çalışması yapan üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları ile işbirliği 
geliştirilecektir. 
 
Ülke genelindeki KOBİ niteliğindeki demir çelik ve diğer metal alaşımları sanayinin kalite güvence sistemi 
geliştirilmediğinde, yakın bir gelecekte dünyadaki zorlu rekabet nedeniyle ayakta kalmaları zorlaşacaktır. Bu 
sektörde faaliyet gösteren birkaç kuruluşta kalite güvence sistemi için gerekli olan iç denetim test ve kalite kontrol 
laboratuarları bulunmakla birlikte bunların yeterli olduğu söylenemez. Sektörde laboratuar desteği ve yetenekli 
araştırmacı kadrolarının yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, Türkiye genelindeki KOBİ niteliğindeki 
demir çelik ve diğer metal ana sanayi içinde geçerlidir. 
 
Pilot uygulamalar Kardemir A.Ş. ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 40 Kardemir A.Ş. personeli 
Üniversitemizde lisans üstü eğitim çalışmalarına başlamıştır. Yapılan lisans üstü tez çalışmalarında, sektörün 
problemlerine yönelik tez çalışmaları desteklenmektedir. Ortak çalışma grupları ile ortak projeler 
oluşturulmaktadır. Üniversite sanayi iş birliğine örnek olabilecek çalışmalar yürütülmektedir. 
 

KARABUK UNIVERSITY MATERIALS RESERCH AND DEVELOPMENT CENTER 
PROJECTS (MARGEM) 

 
Abstract 
 

Within the scope of university-industry collaboration with the University of Karabük in the region and around the 
country operating in the later stages of iron and steel, nonferrous metal alloys and other materials that produce R 
& D cooperation between industry associations to develop this project in order to become a center of excellence 
in the field of metal alloys was started. Central laboratories will be established in the region and across the 
country in sectors producing metal alloys in order to improve the quality assurance system testing / quality control, 
consulting services will be provided. Qualified trained human resources. R&D activities carried out within the 
scope of university-industry cooperation. Engaged in R&D in the relevant field work will be developed in 
cooperation with universities and R & D institutions. 
 
SMEs across the country, the nature of iron, steel and other metal alloys industry are not developed quality 
assurance system, in the near future will be difficult to remain standing in the world due to tough competition. 
Organization of quality assurance system operating in this sector, which is necessary for a couple of internal audit 
testing and quality control laboratories cannot be said that there are enough of them together. Laboratory support 
and training of staff skilled researchers in the sector are needed. In this case, the nature of SMEs in Turkey's iron 
and steel and other metals available in the main industry. 
 
Pilot applications have been started with Kardemir Inc. and carried out. In this context, 40 Kardemir Inc. staff 
started to work on graduate education in the university. The post-graduate thesis studies the problems of the 
sector is supported for the thesis studies. The Common working groups are formed with the collaborative projects. 
Being undertaken can be model university-industry cooperation. 
 

1. MARGEM PROJESİ 
 
Bu proje kapsamında, kamudan alınacak parasal destek ve sanayi kuruluşlarının desteği ile ülke genelindeki 
kuruluşların ihtiyaçları ön planda tutularak laboratuarlar kurulması amaçlanmaktadır. Elde edilecek parasal 
destekle ilk aşamada karekterizasyon, tahribatlı ve tahribatsız muayene, kaynak ve kaplama, alaşımlama, dövme, 
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ısıl işlem, talaşlı imalat ve metalürji laboratuarları kurulacaktır. Uzun vadede yeni laboratuar ve donanımlarla 
güçlendirilmesiyle demir çelik, demir dışı metal/metal alaşımları ve diğer malzemeler alanında Ar-Ge yapan 
mükemmeliyet merkezine dönüşecektir. Proje kapsamında kurulması düşünülen laboratuar ve alınması 
düşünülen donanım incelendiğinde metalürji ve malzeme alanında Ar-Ge, Test Kalite Kontrol alanında en iyisi 
olarak nitelendirilebilir. On yıllık bir süreç sonunda demir çelik ve diğer metalik malzeme alanında Ar-Ge yapan bir 
mükemmeliyet merkezi olması bir hayal değildir. Zaten her başarı bir hayalle başlar, uygun zaman, zemin ve fırsat 
doğduğunda hayaller gerçek olur. 
 
AB uyum sürecinde mesleki yeterlilikler, meslek standartları AB ile uyumlu hale getirilmektedir. Mesleki 
yeterliliklerle ilgili ön lisans seviyesine kadar mesleki yeterlilikler geliştirilmiş ve yeni mesleki yeterlilik standartları 
geliştirilmektedir[1]. Hak İs Konfederasyonuna bağlı Çelik İş Sendikası AB projesi kapsamında “Demir Çelik 
Sektörü Meslek Standartlarını Geliştirme Bilgi Beceri Ölçme ve Belgelendirme Merkezi” Karabük ilinde 
kurulmuştur. Bu merkezin kurulması ile birlikte Karabük demir çelik alanında çalışacak elemanların belgelendirme 
işlemini yürütecektir. Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulacak MARGEM Laboratuarları demir çelik ve diğer 
metal alaşımları alanında çalışacak kalifiye elemanların bilgi becerisinin ölçülmesinde, meslek standartlarının 
geliştirilmesi ve çalışacak kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenebilecektir. 
 

2. HEDEFLENEN ÇIKTILAR 
 
Üniversiteler araştırma altyapılarıyla ancak bilime ve sanayiye katkıda bulunabilirler. Ülkemizde kurulmuş ve 
faaliyet gösteren bir çok eski üniversitenin alt yapıları tamamlanmış ve faaliyetlerini sürdürmektedirler. Karabük 
üniversitesi de yeni kurulmuş bir üniversitedir. Fakat kurulduğu yer itibariyle yıllarca demir çeliğin kalbi olan ve 
halende bu işlevini kısmen devam ettiren bir ildir. Demir-çelik ve diğer metal alaşımları üreten sektörde rekabet 
edebilme, ayakta kalabilme, üretilen mamullerin iyileştirilmesi ve üretilecek mamulleri daha iyi olması ile 
mümkündür. Bu çerçevede, ülkemizde metal ve alaşımları üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar da genellikle 
üretimleri ile sektördeki küresel gelişmelere iştirak etmişlerdir. Malzeme üretim sanayinde gözlenen gelişmeler ile 
kalkınma süreci arasındaki ilişki incelendiğinde, ekonominin metal ve alaşımları ile ilgili alt sektörlerinin 
gelişiminde, metal/metal alaşımları ürünleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sektörün önemi en başta tüm 
endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Metal/Metal alaşımları üretim sektörünün inşaat, 
otomotiv, demiryolu, makine imalatı, beyaz eşya vb tüm cihaz ve eşya üretimine katkısı vardır. Ülkemizin 
gelecekte ekonomik olarak karşılaşacağı en önemli sorun küreselleşme ortamında çok gelişmiş ülkelerle rekabet 
edebilirlik özelliği kazanmak olacaktır. Bu özelliği kazanmadaki önemli hususlardan biri “metal/metal alaşımları 
sanayi stratejisinin” saptanmasıdır. 
 
Proje sonucunda; öncelikle Karabük Üniversitesi Ar-Ge alt yapısı tamamlanacak,  ileriki aşamalarda da metal ve 
alaşımları alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 
tartışma platformunun oluşturulması, üreticiler ile tüketicilerin beklentilerinin ve sorunlarının çözüm yöntemlerini 
geliştirmek amaçlanmaktadır. Birçok sektöre girdi sağlayan “malzeme teknolojisi” ülkemiz sanayisinin 
gelişebilmesi, uluslar arası pazarlarda rekabet gücünün olabilmesi açısından son derece önemlidir. Proje 
sonucunda elde edilecek bilimsel veri ve bulgular, Ülkemizdeki metalik malzeme ürünlerini üreten ve kullanan 
endüstri kuruluşları ile paylaşılacaktır. Ayrıca bu çalışma, gelişmiş bir toplum yapısı hedefine odaklanmış, dışa 
açık, rekabetçi, araştırma ve geliştirmeye önem veren Bilim ve Teknoloji Yeteneğini Yükseltmiş, hedef ve 
amaçlara iyi odaklanmış bilim insanlarının yetişmesinde katalizör görevi yapabilecektir. 
 
Dayanıklılığı, güvenilirliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğü ile çağdaş toplum 
yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan metal/metal alaşımları ürünleri, geçmişten bu yana sanayileşmenin temelini 
ve kalkınmanın itici gücünü oluşturmaktadır. Türk metal endüstrisi, ülkemizin önde gelen stratejik sektörleri 
arasında kabul edilmektedir. Metal sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahiptir. 
Metalik Malzeme sanayinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki ilişki incelendiğinde ekonominin 
metalik malzeme ile ilgili alt sektörlerinin gelişiminde demir çelik ürünleri önemli bir rol oynamaktadır. Demir ve 
çelik ürünlerinin birçok sektörde temel girdi olarak kullanılması sektörün önemini daha belirgin hale getirmektedir. 
 
Demir çelik üretim ve tüketim miktarları sanayileşmenin temel göstergesi olarak ifade edilirken, kişi başına düşen 
demir ve çelik tüketiminin yüksekliği uluslararası gelişmişlik ölçüsü olarak kabul edilmektedir[2,3]. Bu tanım son 
yıllarda, özellikle gelişmiş ekonomilerde, kişi başına vasıflı çelik tüketimi olgusuna kaymış bulunmaktadır. Sonuç 
olarak altyapı sorunlarını çözmüş gelişmiş ülkelerde demir-çelik sanayinin nispi öneminin azaldığı, buna karşılık 
katma değeri yüksek vasıflı demir-çelik (paslanmaz çelik ve özel çelik) tüketiminin hızla arttığı görülmektedir. 
Ulusal yapılandırma planının araştırma merkezlerinden ürün dönüşümü için beklentileri; 
 

 Sürekli tavlama hattında yeni soğuk haddelenmiş çelik kalitelerin üretilmesi (IF çelikleri, TRIP çeliği, BH çeliği, 
DP çeliği), 

 Kontrollü haddeleme ile sıcak haddelenmiş yeni çelik kalitelerinin üretilmesi (Zırh çeliği, DP çeliği, Aşınmaya 
dirençli çelik),  

 Paslanmaz çelikler, 

 Demir-çelik metal tozlarıdır. 
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1996 yılında, AB ile imzalanan demir çelik ürünleri ticaretinde gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırıldığı 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması (AKÇT) [4]gereğince, kapasite artırımına yönelik devlet yardımları 
yasaklanmış, istisnai olarak, ürün dönüştürümü, modernizasyon, Ar-Ge ve çevre yatırımları konularındaki devlet 
yardımlarına, 5 yıl süre ile izin verilmiştir. 2001 yılında 5 yıllık sürenin dolması, ancak söz konusu yatırımların 
sektörümüz tarafından tamamlanamamış olması nedeniyle, AB Komisyonundan yeni bir 5 yıllık süre talep 
edilmiştir. Bunun üzerine AB Komisyonu’nca, Ülkemiz demir çelik sektöründen “Yeniden Yapılanma Plânı”[5] 
hazırlanması istenmiş, söz konusu Plân çalışmalarına, 2003 yılında başlanmıştır. Hazırlık aşaması oldukça uzun 
süren Plân çalışmaları, 2005 yılının Haziran ayı ortalarında sonuçlandırılmış, Hükümetin ve AB komisyonunun 
onayına sunulmuştur. Halen onaylanmayı bekleyen bu plan ile ikinci bir 5 yıllık süre istenmektedir. “GELECEK 
ÇOK HIZLI GELECEK”. Şimdiden başlatılan bu çalışmaya tüm sanayi kuruluşlarımızın destek vermesi ile inşaat 
demirinin tabi olduğu “TS708” Standardının, AB (EN 10080) standardı ile uyum çalışmalarının yani AB 
müktesebatına uyum çalışmalarının bir an önce başlaması ve kalite kontrol-belgelendirme için altyapıların 
oluşturulması demir-çelik sektörümüz açısından önem taşımaktadır. AKÇT anlaşması, AB ile entegrasyona giren 
Türkiye’nin demir-çelik ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması bakımından önemli bir aşamadır. AB’nin teknik 
mevzuatı içinde Demir-çelik ürünleri için CE işareti gerekmektedir. Bu zorunluluk yakın gelecekte iç tüketim içinde 
zorunlu olacaktır. KOBİ’lerin bu belgeleri alması için iç ve dış denetim kalite kontrol mekanizmalarını oluşturması 
gerekir. KOBİ’lerin üretmiş olduğu ürünlerin kalite güvencesi için gerekli olan dış/iç denetim laboratuarı ve yeterli 
kalifiye elemanı yoktur. KOBİ’ler test ve kalite kontrol alt yapısını kendi imkanları ile oluşturması mümkünde 
gözükmemektedir. Kurulacak bu laboratuar KOBİ’lerin bu taleplerini de karşılayacaktır. 
 

2.1. MARGEM Projesiyle Gerçekleştirilecek Hedefler  
 
1) Farklı iklim şartlarında farklı bitki yetişir, bölgenin özelliğine göre üniversiteler eğitim/öğretim, araştırma 

alanlarında mükemmeliyet merkezi olabilirler. Karabük Üniversitesinin kurulduğu bölge özelliğine göre 
mükemmeliyet alanı bilişim teknolojisi ile bütünleşmiş metalürji/malzeme gibi mühendislik alanlarıdır. Bir 
üniversitenin görevi kurulduğu bölgede var olan ve yaşayan bir kültürü geliştirmek olmalı; Karabük Üniversitesi 
bu proje ile Karabük ilinde var olan demir çelik ve makine imalat kültürünü yeni teknolojilerle destekleyerek 
dahada geliştirmektir.  

2) Metalürji/malzeme ve makine imalat sektöründe kalite güvence sisteminin (CE) oluşturulmasına destek 
sağlanacak, kurulacak laboratuarlarla bölgedeki ve ülke genelindeki demir-çelik ve diğer metalik malzeme 
üreten sanayicilerinin iç denetim ve dış denetim kalite kontrol testleri yapılacaktır. 

3) Metalürji/malzeme alanında araştırma yapabilecek araştırmacılar (Lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika 
programları) yetiştirilecek, hayat boyu eğitim için MARGEM de bir eğitim birimi oluşturulacaktır. 

4) Mevcut Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü ve yeni kurulacak fakülte ve enstitüler için alt yapı oluşturacak, eğitim öğretim kalitesinin 
iyileşmesi sağlayacak, Ar-Ge çalışmaları, eğitim/öğretimin uygulamaya yönelik yapılmasına imkân 
sağlayacaktır. 

5) Akademisyen ve lisansüstü çalışmaların uygulamaya yönelik yapılmasına imkân sağlayacaktır. 
6) Yıllardan beri değişik Ar-Ge projeleri ile alınan ve farklı birimlerde bulunan Ar-Ge donanımının bir araya 

toplanmasıyla kullanımı ve verimliliği artacaktır. 
7) MARGEM Karabük Üniversitesinin ilgili alanda bir cazibe merkezi yapacak, üniversitenin iyi yetişmiş akademik 

personel bulması kolaylaşacak, uzun vadede sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri veya diğer üniversitelerin 
ihtiyacı olan araştırmacılar yetiştirecek ve vasıflı Ar-Ge personeli arzını katkı sağlayacaktır. 

8) Üniversitenin ulusal ve uluslar arası proje pazarına katılması için alt yapı oluşturacaktır. 
9) Metalürji/Malzeme sanayine yönelik üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge projeleri yapılacaktır. 

Kurulacak MARGEM laboratuarları sayesinde vasıflı çelik ve diğer metal alaşımlarının Ar-Ge çalışmaları 
yürütülecektir. Kurulacak laboratuar demir-çelik mamulleri alanında mükemmeliyet merkezi olma yanında 
diğer alanlarda çalışacak araştırmacıların kullanabileceği bir Ar-Ge merkezi olacaktır. 

10) Demir çelik mamulleri ve diğer metal alaşımlarının pazar payının artırılmasında hem iç pazara sunumunda 
hem de ihracatında kalite güvence sistemi ön plana çıkmıştır. Oysa bu kalite güvence sistemi için test ve kalite 
kontrol işlemini yürütecek kalifiye eleman eksikliği vardır.  Bu merkez kalifiye eleman ihtiyacına da cevap 
verecektir. 

11)  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğine dâhil üniversitelerle 
ortak Ar-Ge projeleri ve lisansüstü eğitim/öğretim işbirliği imkânları artacaktır.  Bahsi geçen üniversitelerin 
edinmiş olduğu tecrübe bilgi birikimi MARGEM projesine aktarılacaktır. 

12)  AB ülkelerindeki benzer Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerle ortak projeler yapma fırsatı doğacaktır. 
13) Merkez bünyesinde kurulacak sürekli eğitim birimi aracılığı ile Ar-Ge laboratuarlarında çalışacak yüksek vasıflı 

kalifiye insan gücü yetiştirilecektir. 
 

3. Mevcut Plan ve Stratejilerle Uyumu 
 
Karabük Üniversitesinin ilk temeli Teknik Eğitim Fakültesi ve Safranbolu Meslek Yüksek Okulunun kurulması ile 
atılmıştır. Teknik Eğitim Fakültesinin bölgede kurulma ana gerekçesi demir çelik alanında önemli entegre 
tesislerinden KARDEMİR A.Ş. ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının alt yapısından faydalanabileceği düşüncesidir. 
Karabük Üniversitesi alt yapısını ve eğitim programlarını mümkün olduğunca bölge ihtiyaçlarını gözeterek 
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oluşturmakta ve eğitim öğretimde bölge imkânlarını en üst seviyede kullanmayı bir amaç edinmiştir. Bu nedenle 
bölge halkı ve sanayicilerin Üniversite alt yapısının oluşmasındaki desteği en üst seviyededir. MARGEM’in 
kurulması ile birlikte bölgedeki sanayi kuruluşları ile iş birliği imkânları en üst seviyeye çıkacaktır. Bu zamana 
kadar Karabük halkı ve sanayicinin Üniversiteye verdiği katkı Üniversitenin bölgeye verdiği katkıdan daha fazla 
olmuştur. MARGEM’in kurulması ile birlikte Karabük Üniversitesi, Karabük Sanayisine aldığı desteğin karşılığını 
verme imkânına kavuşacaktır. Karabük Üniversitesinin 2025 hedefi; Karabük Merkez Kampus de bilişim 
teknolojisi ile desteklenmiş metallurji ve malzeme mühendisliği alanında bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak, 
böylece ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına en üst seviyede hizmet sunacaktır. 
 

3.1.  Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)[6]  Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu ve MARGEM Projesi İle Uyumu 

 
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı[6] (DBYKP) (2007-2013) Bilim Ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu 
Raporun da;  
 
1) Malzeme Teknolojilerini Geliştirebilme Yeteneğini Kazanma 
2) Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi 
3) Temiz Üretim Yapabilme Yeteneği Kazanma 
4) Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirebilme ve Tüketim Malları için Küresel bir Tasarım ve 

Üretim Merkezi Olma 
 

“Öncelikli Teknoloji Faaliyet Konuları”  arasında verilmiştir. 
1) Malzeme Teknolojileri 
2) Nanoteknoloji 
3) Tasarım Teknolojileri 
4) Üretim Süreç ve Teknolojileri 

 
“Öncelikli Teknoloji Alanları” arasında verilmiştir. MARGEM projesi kapsamında kurulacak Merkez Laboratuarları 
Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonunun belirlediği “Öncelikli Teknoloji Faaliyet Konuları ve Öncelikli 
Teknoloji Alanları arasındadır. 
 
1) Ar-Ge’ye Yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ar-Ge İnsan gücüne Talebin Geliştirilmesi, Cesaretlendirici 

Ve Özendirici İstihdam Ortam Ve İmkânlarının Oluşmasının Desteklenmesi, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin 
Güçlendirilmesi, Ar-Ge’ye Yönelik Altyapının Etkin Kullanımının Sağlanması, Ar-Ge’ye Yönelik İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi bu plan çerçevesinde ele alınmıştır. 

 
3.2. KOBİ Strateji ve Eylem Planı[7] - MARGEM Projesi İle Uyumu 

 
AB, yeni bütçe dönemini 2007–2013 yılları için planlarken, 2010 yılında ulaşmayı hedeflediği Lizbon Stratejisini, 
yeni dönemde planladığı komşuluk stratejileri ve Ar&Ge, Girişimcilik, Enerji, Çevre gibi ekonomik ve sosyal açıdan 
hayati konularda standartlarını yükseltmede araç olarak kullanacağı çeşitli Topluluk Programlarını da, yine aynı 
zaman dilimi içerisine yerleştirmektedir. Burada, KOBİ’lerle ilgili olarak Çok Yıllı Program’ın hemen ardından, bu 
Program’ın yerini alması için hazırlanan Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı tanıtılacaktır. Taramalar ile başlayıp 
Müzakereler ile sürecek olan AB’ye uzanan yolda, güçlü bir ekonominin yapı taşlarından biri olacak Türk 
işletmelerini ve girişimcilerini de yakından ilgilendirecek, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı öncesinde 
Komisyon, Birlik adına Çok Yıllı Program’ın etkinliğine dair çalışmalar yapmış, bunlara dayanarak yeni programın 
araçlarını ve bütçesini tasarlamıştır. Program araçlarının daha kolay izlenebilir, aralarında sinerji kurulabilecek ve 
AB’nin genel ve konuya özel politikalarına daha fazla uyumlu olmaları için çaba harcanmıştır. 
 
Strateji kapsamında; istihdam yaratma ve ekonomik büyümeyi ön plana alan bir strateji doğrultusunda hazırlanan 
eylem planı ile özellikle; AB’deki ekonomik altyapıyı güçlendirmek, yenilikçilik ve Ar–Ge konularında sinerjik 

yapılar oluşturmak, gençliği, güçlenen ekonominin ve bilimsel gelişmenin öğesi haline getirebilmek gibi iddialı 
konularda somut adımlar atılması eklenmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde; Yenilenmiş Strateji’nin, hem 
üye ülkelerin ülke bazında hem de Komisyon’un AB için hazırlayacağı Büyüme ve İstihdam Raporu ile tüm Birliği, 
“üyeleri ve kurumları” ile uygulamada da sürecin içerisine dahil etmek istediği görülmektedir. 
 
İşletmeler ölçeğinde (mikro ekonomik) düşünüldüğünde “Yenilenmiş Süreç”in hedefleri aşağıdaki gibidir: 
1) Öncellikle özel sektörde Ar–Ge yatırımlarını geliştirmek ve artırmak, 

2) Her türlü yenilikçilik faaliyetinin önünü açmak, kolaylaştırmak, 
3) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin etkin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu sürece tam dahil olan bir bilgi toplumu 

oluşturmak, 
4) Gelişmeyi mümkün sağlayacak sinerjik yapılar teşkil etmek, 
5) Pazarı genişletmek ve derinleştirmek, 
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6) Avrupa’nın içinde ve dışında açık ve rekabetçi pazarların oluşumuna katkıda bulunmak ve küreselleşmenin 
semerelerini toplamak, 

7) Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve KOBİ’ler için daha destekleyici bir çevre oluşturmak, 
8) Sınır ötesi projeleri teşvik etmek, bu doğrultuda, Lizbon stratejik vizyonuna yönelik izlenecek yol haritasının 

ana unsurları şu şekilde belirlenmiştir, 
9) Bilgi toplumu ve Ar–Ge için daha iyi politikaların geliştirilmesinin yanı sıra, rekabet gücü ve yeniliğe yönelik 

yapısal reform sürecini hızlandırarak ve iç pazarı bütünleştirerek bilgiye dayalı bir ekonomiye ve topluma 
geçişi hazırlamak, Avrupa sosyal modelini geliştirmek, bireye yatırım yapmak ve toplumsal bütünleşmeyi 
devam ettirmek, 

 
MARGEM projesi demir çelik alanında kümeleşmiş KOBİ niteliğindeki sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu bir 
bölgede kurulmakta ve KOBİ stratejisi ile tam bir uyum içerisindedir. 
 

3.2.1. KOBİ Stratejik Eylem Planı[7] 
 
1) Kümelenme çalışmalarının yaygınlaştırılması, kümelenme potansiyeli belirlenen 36 ilde modelleme 

çalışmalarının yapılması, Karabük ili demir çelik sanayinin kümeleşme özelliği gösteren bir bölgedir. 
2) KOBİ’lerin Teknoloji, AR-GE ve Yenilikçiliğe yönlendirilmesi, KOBİ’lerin Ar-Ge projeleri hazırlama ve 

yürütebilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının etkinliğinin ve sayısının artırılması, 
MARGEM projesi kapsamında KOBİ niteliğindeki sanayicilerle ortak Ar-Ge projesi düzenlenecek, Ar-Ge 
projeleri hazırlama becerilerinini geliştirmek için seminer ve eğitim programları düzenlenecektir. 

3) Yenilikçilik ve teknolojiye yönelik projelerin desteklendiği programlar (7. Çerçeve Programı, CIP vb.) hakkında 
ilgili işletmelere bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi, MARGEM projesi kapsamında 
kurulacak “Sürekli Eğitim Merkezinde” danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecektir. 

4) Sanayi Ar-Ge günleri ve yenilik paylaşım konferansları düzenleyerek, sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin ve 
araştırma kuruluşlarının bir araya getirildiği platformlar oluşturulması, MARGEM projesi kapsamında demir 
çelik ve diğer metal ana sanayi kuruluşları için ortak platformlar, çalışma toplantı ve seminerler 
düzenlenecektir. 

5) TEKNONET Bilgi ağının güçlendirilerek bilginin yayımı konusunda etkinleştirilmesi-TEKNONET projesi 
MARGEM projesi KOBİ niteliğindeki demir çelik sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının yoğunlukta 
olduğu bir bölgede gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamında KOBİ niteliğindeki kuruluşlarla ürün geliştirme, 
kalite güvence sistemi geliştirme, yenilik paylaşım/eğitici seminer ve konferanslar düzenleme hizmetleri 
verilecek, danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir. 
 

3.2.2. Teknoloji, AR-GE Ve Yenilikçilik Desteklerinin Artırılması 

 
1) Çağrılı proje programlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması, 
2) Ar-Ge Projeleri Destek Programına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, 
3) Teknoloji uygulama alanlarının (Teknoparklar, IRC, TEKMER, vb.) arttırılması ve geliştirilmesi, 
4) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin içinde bulunduğu üniversitenin güçlü olduğu alan çerçevesinde 

sektörleşmeleri için kurulacak merkezlerin desteklenmesi, 
5) Ar-Ge Projelerinde değerlendirici olarak görev alan akademisyen ve sanayici havuzunun genişletilmesi, 
6) SAN-TEZ Projesi kapsamında. Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması ve teşviki, 
7) Ana sanayi-yan sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi 

 
Başlıca önerilerdir. 

 

3.3. Dokuzuncu Kalkınma Planı Ana Metal Sanayi Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu ve MARGEM Projesi ile Öncelik ve Stratejik Hedeflerle Uyumu[6] 

 
Demir çelik sektöründe, ham çelikten uzun ürün üretimi gerçekleştiren 17 adet kuruluşun, 5’er adedi Marmara 
Bölgesinde ve Ege Bölgesinde, 4 adedi Akdeniz Bölgesinde, 2 adedi Karadeniz Bölgesinde ve 1 adedi ise, İç 
Anadolu Bölgesinde yerleşik bulunmaktadır. Türkiye genelinde, 270 adet olarak tespit edilebilen bağımsız 
haddehanelerin yaklaşık %40’ını oluşturan bir bölümünün, girdi ve finansman yetersizliği nedeniyle, % 50’nin 
altında Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ile çalıştıkları bilinmektedir. Haddehanelerin yıllık kapasitesi, tek vardiya 
bazında, 6,5 milyon ton olarak tespit edilmiştir [6]. 

 
3.4. Öncelik ve Tedbirler(2007-2013) Kalkınma Planı 

 
1) AB’ye üyelik sürecinde, sektörün, çevre ile ilgili AB standartlarına ulaşılmasına ve AR-GE projelerinin 

desteklenmesine yönelik devlet yardımlarından yararlandırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin 
teşvik edilmesi, MARGEM projesi ile kurulacak merkez laboratuarlarında katma değeri yüksek vasıflı çelik ve 
diğer metal alaşımları geliştirilecektir. 
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2) Verimlilik arttırıcı, maliyet düşürücü ve kaliteyi yükseltici faaliyetler desteklenmesi,  kaliteli ve katma değeri 
yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi, MARGEM projesi ile demir çelik sanayicilerine CE belgesini 
almaları için kalite geliştirme hizmetleri (test, kalite kontrol, kalite güvence sistemi geliştirme, danışmanlı vb)  
verilecektir 

3) Öncelik ve Tedbirler bölümünde; Sektör çevre ile ilgili AB standartlarına ulaşılmasına ve AR-GE projelerinin 
desteklenmesine yönelik olarak devlet yardımlarından yararlandırılması, 

4) Devlet yardımı programları kapsamında sağlanan destek unsurlarından demir-çelik sektörü geçmişte 
yararlanmış, ancak, AKÇT kapsamında, sıcak haddelenmiş ürün kapasitesinde artışa neden olmayan 
dönüşüm ve modernizasyon yatırımlarına yönelik devlet yardımı sağlanması ilkesine bağlı olarak, yatay 
nitelikli çevre ve AR-GE dışındaki devlet yardımları verilmesinin durdurulduğu ifade edilerek, Ülkemizin AB’ye 
üyelik sürecinde giderek daha önem kazanacak AR-GE çalışmaları için devlet desteği artırılmalısı önerilmiştir. 
MARGEM projesi ile sanayicilerin Ar-Ge projesi yapma alt yapısı oluşturulacaktır. 

5) Sektörün taleplerini ele alacak, sorunlarını çözecek ve gelişiminden sorumlu olacak Demir-Çelik Enstitüsü 
oluşturulmalıdır. MARGEM projesi ile Demir Çelik Enstitüsünün Kurulması için ilk adım atılmış ve enstitü 
kurulmuştur. 

6) Özellikle, ülkemizin AB’ye üyelik sürecinde giderek daha önem kazanacak AR-GE çalışmaları için, devlet 
desteğinin artırılması, firmaların bu yönde teşvik edilmesi açısından dikkate alınmalıdır. 

 
4. MARGEM Projesi Yönetim Düzeni 
 
MARGEM’in kurulma aşamasına paralel olarak MARGEM (Malzeme Araştırma Geliştirme Merkezi) Yönetmeliği 
çıkarılacak ve burası gerçek anlamda bir araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyetine devam edecektir.  
 
Bu merkezde kurulacak her bir çalışma grubuna ait laboratuar, ilgili alanda uzman bir öğretim elemanı 
sorumluluğunda kurulacak ve işler hale getirilecektir.  Ar-Ge merkezinde yürütülecek projelerde, testlerin 
yapılmasında ve sonuçların yorumlanmasında çalıştırılmak üzere her bir laboratuarı kullanacak en az bir kadrolu 
öğretim elemanı veya yardımcısı ile Yüksek Lisan ve Doktora yapan öğrenciler arasından seçilecek bir lisansüstü 
öğrenci, yeterlilik sertifikası almak için eğitimden geçirilecektir. Görevlendirilecek tüm personel kurulacak “Sürekli 
Eğitim Merkezinde”  eğitimden geçirilecektir. Bu başlangıç eğitim desteği cihaz veya donanımı kuran firmalar 
tarafından eğitici personel sağlanacaktır. Eğitim hizmeti üniversite kampusu içerisinde ve ilgili cihaz veya donanım 
üzerinde yapılacağı için aynı laboratuarı kullanabilecek birden fazla personel yetiştirilmiş olacaktır. İlgili personelin 
görevi bırakması veya başka sebeplerle görev yerinde olmadığı durumlarda işlerin aksamaması için ilgili 
laboratuardaki cihazları kullanabilecek yeterli sayıda personel üniversite bünyesinde olacağından MARGEM’de 
işler aksamadan yürüyecektir.  Part time statüde istihdam edilecek personel sayısı iş yoğunluğuna göre 
değişecektir. Part time ve tam zamanlı personel dışında Üniversite birimlerine alınacak araştırma görevlilerinden 
yeterli sayıda personel merkezde görevlendirilecektir. Ar-Ge laboratuvarında çalışacak kalifiye insan gücünü 
TUBİTAK, SANTEZ, AB projeleri ile de desteklenecektir. MARGEM kurulacak “Sürekli Eğitim Merkezi”ndeki 
kurslara sanayide çalışan mühendis ve uzmanlarda katılabilecektir. 
Proje ekibi aşağıdaki alt gruplardan oluşacaktır.  
 

 Alaşım Geliştirme Çalışma Grubu 

 Bilgi İşlem Çalışma Grubu 

 Dövme Grubu 

 Enerji ve çevre grubu 

 Fizik-Kimya Laboratuarı Çalışma Grubu 

 Hasarlı Muayene Çalışma Grubu 

 Isıl İşlem ve Yüzey İşlemleri Çalışma Grubu 

 Kaplama grubu 

 Karakterizasyon Grubu 

 Kaynak Grubu 

 Metroloji Grubu 

 Otomasyon grubu 

 Talaşlı İmalat Grubu 
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Karabük Üniversitesindeki mevcut araştırmacılar yanında İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi ve Fatih Üniversitesi ile 
yapılan protokoller gereği ilgili üniversitelerden araştırmacı desteği alınacaktır. İTÜ Kimya Metalürji Fakültesinin 
yılların tecrübe ve bilgi birikiminin bu merkeze ve Karabük Ar-Ge personeli eksikliği Karabük Üniversitesi yeni 
kurulan Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinin alınacak akademik personelle tamamlanacaktır. 

 

5. Başarı Ölçütleri 
 
5.1. Aşağıda listelenen faaliyetler tamamlandığında proje başarıya ulaşmış olacaktır 

 
1) Merkezi laboratuvar binasının inşaatının tamamlanması, 
2) Merkez bina iç büro donanımlarının tamamlanması 
3) Demir çelik sektörü için gerekli olan makine ve teçhizatın temin edilmesi, 
4) Sürekli eğitim merkezinin kurulması  
5) Uzman ve teknik personelin istihdamı ve yetiştirilmesi, 
6) Diğer Makine teçhizat ve donanımların alınması  
7) Teknik eleman temini ve eğitiminin tamamlanması  
8) Kamu ve özel sektör bilgilendirme toplantıları, 
9) Alınan cihazların tam performansla çalıştırılması, 
10) Sanayi ve diğer kamu kuruluşlarıyla ortak projelerin hayata geçirilmesi. 
11) Laboratuvarların akreditasyonlarının tamamlanması. 
 

5.2. Ek Performans Kriterleri 

 
Ek performans kriterleri projenin başarı düzeyini gösterecek ölçütler olup projenin tamamlanmasında etkisi yoktur. 
Kurumun iç denetimi için kullanılacaktır. 
 
1) MARGEM Projesi kapsamında ilgili alandaki sanayicilerle yapılan seminer, kongre, sempozyum, çalışma 

toplantısı, gezi inceleme vb etkinlik ve katılımcı sayıları  
2) Demir çelik ve diğer metal alaşımları geliştirme alanında merkezde yapılan Ar-Ge proje sayısı  
3) Bölgede ve ülke genelinde faaliyet gösteren demir çelik ve diğer metal alaşımları üreten sanayi 

kuruluşlarının AB normlarına uyumlu hale getirmek için MARGEM de sanayicilerle yürütülen kalite güvence 
sistemi (CE belgesi) geliştirmek için ortak çalışılan KOBİ sayısı. 

4) MARGEM de kurulacak “Sürekli Eğitim Merkezinde” eğitim alan kalifiye insan gücü sayısı  
5) MARGEM laboratuarları aracılığı ile AB fonlarından elde edilen kaynak miktarı  
6) Diğer Üniversiteler ve AB üniversitelerle MARGEM de yürütülen proje sayısı  
7) MARGEM de sanayicilere yönelik hizmet türler  
8) MARGEM merkezi kurulmadan önce ve kurulduktan sonra mühendislik ve temel bilimler alanında üretilen 

bilimsel yayın sayısı  
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9) MARGEM de uygulamaya yönelik yürütülen lisansüstü tez çalışması sayısı  
10) MARGEM de verilen hizmetlerden müşteri ve çalışan memnuniyeti anket sonuçları  

 

6. KARDEMİR’le Oluşturulan Çalışma Grupları 
 
1) Metalürji – Malzeme  
2) Makine – Mekanik 
3) Elektrik – Otomasyon  
4) Bilişim – Yazılım 
5) Enerji ve Çevre  
6) Ürün geliştirme Çalışma Grubu 
7) İşletme – İktisat-Pazarlama 
8) İş Güvenliği ve İş Sağlığı 
9) Görsel İyileştirme 
10) Verimlilik Çalışma Grubu 
11) Reklam ve Tanıtım Grubu 
12) Pazarlama Araştırması GRUBU 
13) Eğitim  

 

7. KARDEMİR A.Ş.‘de Çalışan Lisans Üstü Öğrenciler 
 
KARDEMİR A.Ş. de çalışan yaklaşık 35 akademik ve idari personel Karabük Üniversitesinde Yüksek lisans veya 
doktora yapmaktadır.  
 

8. KARDEMİR’le yapılan eğitim çalışmaları 
 

EĞİTİMLER  Ka. Sayısı  Eğitim Süresi  

Yeni İşe Başlayan Kişisel Gelişim ve Kurum Kültürü 
Oluştura (TKY, Motivasyon ve İletişim)  

1240  7 Saat ( Her Grup için)  

Orta Kademe Yöneticileri  170  7 Saat ( Her Grup için)  

Eski Çalışanlar İş görenlere  2500  7 Saat ( Her Grup için)  

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim  23  80  

İş sağlığı ve İş Güvenliği temel eğitimi  1240  6 Saat ( Her Grup için)  

Kalite Çemberlerinin Oluşturulması  200  1 gün  

Maliyet Yönetimi   80  20 saat  

Optimizasyon  80  5 saat  

Kişisel Gelişimi ( Stres Yönetimi, Diyalog, Pozitif 
Düşünme, vb.)  

3726  1 günlük+ 1 gün  

 

9. Sonuç 
 
Üniversitemiz öğretim eleman ve yardımcıları kısıtlı olan kaynaklar ve yetersiz olanaklar ile özverili çalışmalar 

sonucu eğitime, bilime ve teknolojiye hizmet etmektedir. Ayrıca, bugüne kadar bireysel olarak ve sanayicilerimizle 

birlikte bölgesel özelliği bulunan demir çelik ve metal alaşımları alanında araştırma projeleri yapılmıştır. Bu 

çalışmalar sınırlı laboratuar imkânları yanında büyük illerdeki Üniversitelerin laboratuar imkanları ile zor şartlar 

altında yürütülmüştür. Yurt dışından yüksek fiyatlarla ithal edilen bazı Ar-Ge ve eğitim donanımı üniversitemiz 

araştırmacıları tarafından projelendirilerek, üniversitemiz bünyesindeki atölye ve laboratuvarlarda imal edilmiştir. 

Bölgemizdeki birçok sanayi kuruluşları bir AR-GE laboratuvarına sahip olmadıkları gibi ürettikleri ürünlerin 

referans analizlerini yapabilecek bir uluslararası akredite olmuş test laboratuvarına da sahip değillerdir. KOBİ 

niteliğindeki bu sanayi kuruluşlarının kendi imkânları ile akredite bir laboratuvar kurup işletmeleri mümkün 

gözükmemektedir. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarına destek olmak, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 

projeler yapmak, sanayiye yönelik test, analiz ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulacak olan Karabük 

Üniversitesi MARGEM Laboratuvarı önemli bir bölgesel görevi yerine getirecektir. Üniversitemiz Fakülte ve 

Meslek Yüksek okullarındaki araştırma personeli, uzmanlık alanları, tamamlanan ve devam eden projeler, mevcut 

araştırma laboratuvarları, laboratuvar cihazları ve yapılan analiz isimleri, Üniversite birimlerinde veya üniversite 

dışındaki sanayi, kamu ve özel kuruluşlarına yönelik yürütülen/yürütülmekte olan danışmanlık hizmetleri ile 

düzenlenen/düzenlenecek kurs, seminer ve bilgilendirme toplantıları ile bu bölgede parlayan bir yıldız olmaya 

devam edecektir. 
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DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KONULARI 

 
Prof. Dr. Nazmi Bilir 

Hacettepe Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı  
 

1. DEMİR VE ÇELİK ELDE EDİLMESİ VE ÖNEMİ 
 
Demir yer kabuğunda en çok bulunan maddedir. Doğada demir oksit, demir sülfat, demir karbonat gibi çeşitli 
cevherler halinde bulunur. Demir tarih öncesi çağlardan beri kullanılan bir metal olmakla birlikte 18. yüzyılda kok 
kömürünün bulunmasından sonra cevherden demiri saflaştırarak elde etme işlemi çok hızlanmıştır. Elde edilen 
demir içinde başta karbon olmak üzere kükürt, fosfor gibi maddeler bulunur. Bu maddelerin yüksek ısı ile 
yakılması sonucunda daha esnek bir malzeme olan çelik elde edilir. Daha sonra çelik içerisine amaca göre, 
paslanmayı önlemek için krom veya sertliği artırma amacı ile tugsten, nikel gibi maddeler eklenebilir.  
 
Çelik üretimi 19. yüzyıl ortalarında başlamıştır ve günümüzde çelik üretimi bir ülkenin varlıklı olma göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir. Çelik, gemi ve otomobil yapımı, inşaat, makine ve aletler ile ev eşyası yapımı gibi 
çeşitli alanların temel girdisidir. 2011 yılı itibariyle dünyanın toplam çelik üretimi 1,5 milyar ton civarındadır ve bu 
miktarın %2,3 kadarını (34,1 milyon ton) Türkiye üretmektedir (1). Dünyada en fazla çelik üreten ülke Çin olup 
Türkiye çelik üretiminde dünyada 10. sırada gelmektedir (Tablo 1). Türkiye’nin çelik üretiminin 2005 yılında 12 
milyon ton olduğu dikkate alındığında son yıllarda bu alandaki kapasitenin önemli artış gösterdiği ifade edilebilir.  

 

2. DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE İŞTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER (2,3) 
 
Demir-çelik işletmeleri büyük miktarlarda malzemenin kullanıldığı, çeşitli işlerin yapıldığı ve çok sayıda çalışanın 
bulunduğu ortamlardır. Üretim sürecinin ana girdileri demir cevheri ve komürdür. Bu nedenlerle demir-çelik 
işletmeleri genel olarak tozlu, gürültülü ve ilk bakışta dağınık görülen işyerleridir. Bu genel görünüm kapsamında 
demir-çelik işletmelerinde fiziksel, kimyasal tehlikeler, tozlar, ergonomik faktörler, kaza riskleri gibi çeşitli iş sağlığı 
ve güvenliği konuları vardır.  
 

Tablo 1. Dünyada ham çelik üretiminde ilk 10 ülke, 2011 
 

Ülke Üretim  
(mliyon ton) 

Dünya toplamı 1490,1 

Çin 683,3 

Japonya 107,6 

ABD 80,2 

Hindistan  72.2 

Rusya 68.7 

Güney Kore 68.5 

Almanya 44.3 

Ukrayna 35.3 

Brezilya 35.2 

Türkiye 34.1 

 
I- Kazalar  

 
a) Yanık: Demir çelik endüstrisi demir ve çeliğin eritildiği, bu nedenle yüksek ısının kullanıldığı yerlerdir. Sıvı 

metalin fırından alınması sırasında sıçrama nedeni ile çevrede bulunan çalışanlarda yanıklar olabilir. Sıvı 
haldeki metal kalıplara döküldükten sonra çeşitli işlemler için bir başka bölüme taşınırken de temas sonucu 
yanıklar meydana gelebilir. Ayrıca demir veya çeliğin işlenmesi sırasında da malzeme genellikle ısıtıldığı için 
sıcak madde  ile temas durumunda yanık oluşabilir.  

b) Kesik-ezik-yaralanma: İşletme içinde bulunan yüksekte çalışan vinçlerle yapılan mekanik taşıma işleri 

sırasında  çarpma şeklinde kazalar olabilir. Ayrıca trenler ve diğer taşıtlardan kaynaklanan trafik kazaları 
olabilir. Yine işyerinde çeşitli el aletleri kullanılmaktadır. Bu aletlerin kullanımı ile ilgili kurallara uyulmaması 
durumunda çeşitli aletlere, bu arada kesici-delici aletlere bağlı kesik şeklindeki yaralanmalar da sık görülür. 
Malzemenin taşınması sırasında ağır malzemenin düşmesi veya düşürülmesi sonucu, düşen malzemenin 
altında kalan kişiler veya uzuvlar da yaralanabilir.  

c) Yabancı cisim kaçması: Demir-çelik işletmelerinde çeşitli işlemler sırasında vücut bülümlerine yabancı cisim 

kaçması şeklinde kazalar görülebilir. Bunlar arasında göze yabancı cisim kaçması daha ciddi sakatlıklara yol 
açma olasılığı nedeniyle özellikle önemlidir. 
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d) Düşme: Demir-çelik işletmeleri oldukça yüksek yapıların bulunduğu yerlerdir. Bu yapıların ve binaların 

üzerinde çalışanlar açısından yüksekten düşme ve yaralanmalar olabilir.  
e) Zehirlenme: Çeşitli kimyasal etkenlere bağlı zehirlenmeler olabilir. Bunlar arasında karbon monoksit 

zehirlenmesi daha önemlidir ve ciddi zehirlenme tablolarına hatta ölüme yol açabilir. Karbon monoksit 
zehirlenmesi bakımından kok fırınları ve çevresi, yüksek fırın ve konverter fırınlar özellikle riskli alanlardır. 
Yüksek fırın gazında %22-30 oranında, kok fırını gazında %5-10 oranında ve konverter fırınında ise %68-70 
oranında karbon monoksit bulunabilir. Bu fırınlardan bazı kaçaklar olabileceği gibi gazın iletildiği boru 
sistemlerinden kaçaklar da bu açıdan sorun yaratabilir.  

f) Haddehane kazaları: Hem sıcak hem soğuk hadde işlemi sırasında metal blok hızla merdaneler arasından 

ilerlemektedir. Sıcak hadde işleminde materyalin sıcak olmasından kaynaklanan kazaların yanı sıra hem 
sıcak hem soğuk hadde işlemi sırasında giderek incelen metal plakadan dolayı kesikler şeklinde kaza olabilir. 
Zaman zaman hadde makaralarının değiştirilmesi gerekecektir. Bu işlem sırasında kazalar olabilir. Ayrıca 
işleyen sistemde eskimiş ve aşınmış olan parçaların da değiştirilmesi gerekebilir. Parça değiştirme sırasında 
koruyucu uygulamalara yeterince dikkat edilmemesi sonucu çeşitli kazalar meydana gelebilir. Özellikle bu 
işlerin hızlı yapılması gereği dikkate alındığında kaza olasılığı artabilir. İşlem sırasında aralıklarla sistemin 
belirli yerlerine yağ dökülmesi gerekir. Yağın yerlere dökülmesi durumunda zemin kaygan hale gelir ve bu 
durum kayma-düşme şeklinde kazalar bakımından risk yaratır.  

 
II- Tozlar 

 
Demir-çelik işletmelerinin pek çok yerinde toz etkilenimi söz konusudur. Toz kullanımı hazırlık çalışmaları 

sırasında daha çoktur, örneğin sinter işlemi ve ingot döküm sırasında ciddi toz etkilenimi olabilir. Bu 
ortamlardaki tozlar çoğunlukla demir tozudur ve akciğerlerde depolansa bile fibrozise neden olmaz. Ama kok 
fırını emisyonları ile akciğer kanseri arasında ilişki olduğu şeklinde bilgiler de vardır.  

 
Çeşitli malzemelerin taşlanması ve özellikle de yüksek fırınların tamiri sırasında ciddi silis tozu etkilenimi olabilir. 

Burada kullanılan malzeme %80 oranında silis tozu içerebilir. Refrakter malzeme içindeki maddeler 
çoğunlukla silikatlar olduğundan bu ortamda silikozis olasılığı az olsa bile silikatlara bağlı diğer pnömokonyoz 
türleri olabilir. Eskiden yapılmış olan yalıtım sistemlerinde asbest kullanılmış olabileceği için bu bölümlerde 
yapılacak söküm ve onarım işlemleri sırasında asbest etkilenimi de söz konusu olabilir. Öte yandan çeşitli 
alaşımların elde edilmesi sırasında fırınlara krom, kurşun, manganez, kadmiyum gibi maddeler eklenebilir. Bu 
metallerin tozlarına bağlı (tahriş, zehirlenme, kanser vb.) sorunlar da söz konusu olabilir.  

 
III- Fiziksel etkenler 

 

a) Aşırı sıcaklık: Sıcaklığın en çok sorun olduğu iş türlerinin başında demir-çelik işletmeleri gelir. Demir 1400-

1600 derece dolayında eridiği için ve eriyik haldeki “sıvı çelik” ile çeşitli şekillerde karşılaşma olasılığı olduğu 
için bu işletmelerin hemen her yerinde aşırı sıcaklık söz konusudur. Öte yandan kor halindeki veya sıvı 
durumdaki metalden yayılan radyan sıcaklık, ortamda sıcaklığın etkileri bakımından önem taşır. Aşırı sıcak 
ortamda çalışanlarda fazla miktarda terleme ve sıvı-elektrolit kaybı sonucu yorgunluk, kas krampları gibi 
belirtiler oldukça sık görülür.  

b) Gürültü: Demir-çelik işletmeleri bilinen en gürültülü işyerlerinden sayılır. Bu işletmelerde sürekli olarak metal 

eşya ile ve çok sayıda makinelerle çalışma gerekir. Makinelerin ve metallerin yol açtığı gürültü düzeyi izin 
verilen sınırları aşabilir. Demir çelik işletmelerinde gürültü düzeyinin en yüksek olduğu yerler ark fırınları, 
basınçlı buhar ile çalışan düzenekler, haddehane ve havalandırma amacı ile çalıştırılan büyük fanların 
bulunduğu yerlerdir. Bu bölümlerde çalışanlar arasında zaman içinde işitme kaybı meydana gelebileceği gibi 
gürültü nedeni ile yorgunluk, baş ağrısı, kan basıncı yükselmesi gibi sorunlar da yaşanabilir.  

c) Titreşim: Titreşimli cihazların kullanımına bağlı el-kol titreşimi ve buna bağlı olarak da el parmaklarında 

solukluk, ağrı gibi belirtiler görülebilir. Öte yandan zemine oturtulmuş olan büyük makinelerin çalışması 
sonucu zeminde titreşim meydana gelebilir, böylece çalışanlar açısından genel vücut titreşimi söz konusu 
olabilir.  

d) Aydınlatma, radyasyon: Demir-çelik işletmelerinde yapılan işlemlerin bazıları açık havada yapılan işlerdir. 

Bu durumda gündüz saatlerinde aydınlatma bakımından sorun yaşanmaz, ama kapalı yerlerdeki 
çalışmalarda bazı bölümlerde aydınlatma düzeyi yeterli olmayabilir. Açık havada yapılan çalışmalarda da 
geceleri aydınlatma sorunu yaşanabilir. Aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kaza olasılığı artar. Öte 
yandan özellikle sıvı çelikten yayılan radyan ışınlar dokularda ısı artışına yol açmak suretiyle çeşitli sorunlara 
neden olabilir. Ayrıca bazı bölümlerde kaynak yapılması sırasında ultraviyole ışınları olabilir. Bu ışın da 
gözlerde tahriş, ciltte kızarıklık gibi bazı belirtilere yol açabilir.  

e) Kapalı yerde çalışma: Demir çelik işletmelerinde fırınlar, silolar veya yakıt depoları tamir edilirken kapalı 

ortamlarda çalışılır. Tamir işlemleri kapsamında kaynak vb. işlemler yapılabilir ve çeşitli gaz ve toz etkilenimi 
söz konusu olabilir. Bu tür işlerin yapılması sırasında İSG kurallarına uyum konusunda titizlik gösterilmeli ve 
bu işleri yapan kişiler yakından izlenmelidir.  
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IV- Kimyasal maddeler 

 
a) Gazlar: Demir çelik işletmelerinde bazı sistemlerin çalışabilmesi için bir takım gazlar kullanılır, bazıları ise 

işlemler sırasında ortaya çıkabilir. Bu gazların başlıcaları amonyak, benzen, fenol, formaldehit, hidrojen 
siyanür, karbon monoksit, klor, sülfürik asit,  toluen gibi gazlardır. Bunlar arasında karbon monoksit özel 
önem taşır. Karbon monoksit çok düşük dozlarda bile ciddi zehirlenme tablolarına neden olabilir. Öte yandan 
yüksek sıcaklıktaki fırınlarda havadaki azotun okside olması sonucu çeşitli azot oksitleri meydana gelebilir. 
Bu gazların irritan etkisi ve anestezi etkisi vardır.  

b) Asitler: Demir ve çelik üzerindeki yabancı maddeleri temizlemek amacı ile kuvvetli asitler kullanılır. Asit ile 

çalışmaların yapıldığı bölgelerde çalışanlarda gözlerde ve solunum yollarında tahriş olabilir.  
c) Diğer kimyasallar: Demir çelik işletmelerinde 1000 dolayında değişik kimyasal madde ile temas söz konusu 

olabilir. Bunlar arasında yakıt olarak kullanılan maddeler, solventler, yağlar veya bazı işlemler sırasında, 
örneğin kok üretimi sırasında yan ürün olarak meydana gelen benzen, toluen, ksilen gibi maddeler, amonyak 
sayılabilir.   

 
V- Stres  

 
Demir çelik işletmeleri stresin de fazla olduğu yerlerdir. Ağır iş yükü, gürültü ve radyan sıcaklık gibi ciddi sağlık ve 

güvenlik riskleri, üretim süreci boyunca sürekli olarak çok dikkatli olma zorunluğu gibi nedenler stresin başlıca 
kaynağıdır. Otomasyonun getirdiği çalışma koşulları, üretimin kesintisiz devam etme zorunluğu nedeniyle 
vardiyalı çalışma sistemi de strese yol açan faktörlerdir.  

 
VI- Ergonomik sorunlar  

 
Demir çelik işletmelerinde mekanizasyon konusundaki bütün gelişmelere ve uygulamalara rağmen pek çok 

malzemenin halen el ile ve insan gücü ile taşınması veya çalıştırılması gerekmetedir. Ayrıca işlemler 
sırasında çeşitli noktalarda uygun olmayan vücut pozisyonlarında çalışma ve tekrarlayan işler şeklinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenlerle demir çelik işletmelerinde çalışanlarda kas-iskelet sistemi 
rahatsızlıkları da oldukça sık görülür. Fırınların bakım ve onarımı sırasında da ciddi ergonomik sorunlar 
yaşanabilir ve bu işleri yapanlarda boyun-omuz ağrıları çok görülür. Ortamın sıcak olması sonucu terleme de 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları bakımından önemli olabilir. 

 
VII-  Çevreye yansıyan riskler  

 
Demir çelik işletmeleri çalışanlar açısından tehlikeli işyerleri olmanın ötesinde, çevre halkı bakımından da bazı 

tehlikeler içerir. Bacalardan çıkan çeşitli gazlar ve büyük miktarlardaki katı atıklar bu açıdan önemlidir. 
İşletmeden çevreye yayılan gazlar arasında kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon monoksit özellikle önemlidir. 
Ayrıca çevreye yayılan katran, toz ve demir oksit partiküleri de çevreyi olumsuz etkileyen maddelerdir. Kok 
fırını gazı içinde çok miktarda kükürt dioksit bulunur. Bu gaz su (havanın nemi) ile birleşince asit haline geçer 
ve hem çevre hem de insanlar için tahriş etkisi ve yanıklara neden olabilir. Yanma işlemi sonucunda kükürt 
dioksitin yanı sıra azot oksitleri (en çok azot oksit ve azot dioksit) de meydana gelir. Bu gazlar da asidik 
karakterdedir ve tahriş etkisi vardır.  

 
3. DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ (3)  
 
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı çalışanın sağlığını korumaktır. Çalışan bir kişinin sağlık durumu 
kişinin bireysel özellikleri ve işyerinde bulunan ortam faktörleri tarafından belirlenir. Biresyel özellikler ve ortam 
faktörleri arasında olumsuz olanlar varsa sağlık olumsuz etkilenir. Sağlığın korunması için de iş sağlığı ve 
güvenliği uygulama ilkeleri izlenmelidir (4):  
a) Uygun işe yerleştirme: Bir işte çalışacak olan kişinin niteliklerine uygun olan bir işte çalışması sağlanmalı, 

bireysel özellikleri bakımından tehlike yaratacak koşullarda çalışmasının önüne geçimelidir.  
b) İşyerindeki ortam faktörlerinin tespiti: Bütün işyerlerinde işin nitelğine göre çeşitli faktörler bulunabilir. Bu 

faktörlerin tanımlanması ve ortam düzeylerinin ölçüme dayalı olarak saptanması gerekir. 
c) İşyeri ortam faktörlerinin kontrol altına alınması: İşyerindeki faktörlerden izin verilen sınır düzeylerin 

üzerinde olanlar kontrol altına alınmalı, izin verilen düzeylerin altına indirilmelidir. Bu amaçla geliştirilmiş olan 
çeşitli teknik önlemlerden yararlanılır.  

d) Aralıklı kontrol muayenesi: İşyerlerinde alınan bütün önlemlere rağmen çalışanlar açısından halen 

etkilenim söz konusu olabilir. Bu etkilenmenin ve etkilenme sonucu olabileck sorunların erken dönemde 
saptanması amacı ile çalışanlar aralıklarla muayene edilmelidir. Bu yolla sağlık sorunu erken dönemde 
saptanabilir, koruyucu önlemler gözden geçirilerek ileri etkilenmelerin önüne geçilir.  

e) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti: Bütün çalışanların işyeri düzeyinde sağlık ve güvenlik hizmetinden 

yararlandırılması gerekir. Büyük işletmeler bu hizmeti sağlamak için işyerinde birim kurabilirler. Buna karşılık 
küçük işletmelerin birim kurması yerine, işyerlerinin birlikte hizmet alacağı ortak sağlık ve güvenlik birimleri 
oluşturulabilir.  
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f) Sağlık eğitimi: Bütün çalışanlara işyerindeki sağlık ve güvenlik tehlikelerinin ve korunma yollarının 

anlatıldığı eğitim çalışması yapılmalıdır. İşyerleri sağlık eğitimi çalışmaları bakımından da uygun ortamlardır 
ve yapılacak eğitim çalışmalarının başarılı olma olasılığı yüksektir.  

 

4. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI (3)  
 

İşverenlerin sorumlulukları: 

 Sağlık ve güvenlikle ilgili önlemleri almak ve uygulamak 

 Sistemlerin ve makinelerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgileri temin etmek ve ilgilileri bilgilendirmek  

 İşlemler ve makine-aletlerle ilgili sağlık ve güvenlik sorunları hakkında bilgi vermek  
 
İşçilerin sorumlulukları: 
 

 Tanımlanan görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmek 

 Sağlık ve güvenlik ile ilgili bir aksaklık tespit edildiğinde ilgililere haber vermek 

 İSG konuları ile ilgili eğitim toplantılarına katılmak 

 
İşçilerin hakları:  

 
 İşyerindeki riskler konusunda bilgi edinmek 

 Çalışma koşulları ve sağlık-güvenlik önlemleri ile ilgili çalışmalara katılmak 

 Sağlık ve güvenlik hizmeti almak 

 Acil hayati tehlike yaratn bir durumda çalışmaktan çekinmek (bu durumda sorumlu olduğu kişiye haber 
vermek gerekir) 

 Gebelik ve emzirme dönemlerinde sağlanan haklardan yararlanmak  

 

5. SONUÇ 
 
Demir çelik işletmeleri çok sayıda kişinin çalıştığı çok büyük işletmelerdir. Yapılan işin büyüklüğü, kullanılan 
malzemenin çokluğu, makine ve sistemlerin çok büyük olması bu işletmelerin temel özelliklerindendir. Bu 
nedenlerle demir çelik işletmeleri çalışma hayatında sağlık ve güvenlik bakımında ağır ve tehlikeli olan işyerleridir. 
Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin titizlikle uygulanması ile çalışanların sağlığının korunması 
mümkündür. Bu ilkeler arasında işyeri ortamındaki risk faktörlerinin saptanması ve kontrol altına alınması özellikle 
önemlidir.  Bu faktörlerin kontrol altına alınması ile hem işletme içinde çalışanların hem de çevre halkının sağlığı 
ve güvenliği bakımından etkili koruma sağlanabilir.  
 
Demir çelik işletmelerinde başka işyerlerine göre çok daha fazla sayıda ve türde sağlık ve güvenlik tehlikeler i 
vardır. Sağlık ve güvenlik tehlikeleri arasında aşırı sıcak, gürültü, toz ve gazlardan etkilenim ile kaza riski önde 
gelen riskler olarak ifade edilebilir. Demir çelik işletmelerinde aşırı sıcaklığın kaynağında kontrol edilmesi 
olanakları oldukça sınırlıdır. Bu durumda kişisel koruyucu donanım kullanımının  dikkatle uygulanması zorunluğu 
vardır. Ortama yönelik olarak hava akımı sağlanması ile birlikte uygun koruyucu giysi, gözlük, ayakkabı, baret gibi 
kişisel koruyucu donanım kullanımı gereklidir. Sıcaklık bakımından radyan ısının da dikkate alınması ve buna 
yönelik koruma sağlanması da önemlidir.  Gürültünün de olanaklar ölçüsünde kaynakta kontrolü yönünde çaba 
gösterilmeli, gereken durumda kulak koruyucuları kullanılmalıdır.  
 
Tozlar arasında silis ve asbestin özel önemi vardır. Bunlar dışında çeşitli metal tozları da söz konusudur. Toz 
etkilenimini önlemek bakımından etkili havalandırma sistemleri kurularak tozun kaynağında kontrol altına 
alınmasına çalışılmalıdır. Ayrıca gereken durumlarda koruyucu maske kullanılmalıdır. Gazlar arasında en tehlikeli 
olanı karbon monoksittir. Gazın ortamdaki düzeyine duyarlı uyarı sistemleri kurulmalı, etkili havalandırma ve 
koruyucu maske kullanımı yolu ile etkilenimin önüne geçilmelidir. Bu işletmelerde karbon monoksit 
zehirlenmesinin tedavisine yönelik olarak gerekli araç-gereç ile diğer tedavi olanakları bakımından hazırlıklı 
olunmalıdır.  
 
Demir çelik işletmelerinde kaza olasılığı da önemlidir. Çok sayıda ağır malzeme ve çeşitli makinelerin kullanıldığı 
ortamlarda çarpma, düşme, hareketli malzeme ve parçaların çarpması, yanık, kesik şeklinde kazalar olabilir. 
Kazaların önüne geçmek bakımından makine ve aletlerde uygun koruyucu düzenekler kurulmalı, makinelerin 
kullanımı ile ilgili kılavuzlarındaki uyarılar dikkate alınmalıdır. Kaza durumunda ilkyardım uygulaması yapacak 
elemanlar yetiştirilmiş olmalı, acil müdahale olanakları hazır olmalıdır. Dünya Çelik Birliği (World Steel 
Association) üyesi olan ve toplam olarak 1,1 milyon çalışanın olduğu 39 işletmede 2008 yılında “kazasız çelik” 
(accident free steel) kampanyası başlatılmıştır. Kampanya kapsamında üye işletmelerin bazılarında ölümlü iş 
kazası olmamış, işgöremezliğe yol açan kaza sıklığı da milyon saatte 1’in altına inmiştir. Bununla birlikte aynı yıl 
bu işletmelerde toplam olarak işgöremezliğe yol açan 9349 kaza ve 99 tane de ölümlü kaza meydana gelmiştir 
(6). Türkiye’de Karabük Demir Çelik İşletmelerinde iş kazalarının değerlendirildiği birçalışmada 2000-2004 
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yıllarında işletmede toplam olarak 1194 iş kazası meydana geldiği ve bu kazalar nedeni ile 14 610 iş günü 
kaybedildiği saptanmıştır (7). 
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Abstract 
 
Boriding is a thermochemical surface treatment in which boron diffuses into and combines with a substrate 
material to form a single- or double-phase metal boride layer at the substrate’s surface. This contribution 
discusses the importance of boriding for ferrous materials in which the formation of boride layers, such as FeB 
and Fe2B, improves hardness, wear resistance, temperature resistance and corrosion resistance at the surface of 
steels. The article includes a discussion of the growth kinetics of boride layers associated with a diffusion model. 
To understand the intended industrial applications, the article then reviews the mechanical characterisation by 
induced-fracture Vickers indentation and Berkovich nanoindentation of the boride layers. 
 
Keywords: boriding; boride layers; growth kinetics; diffusion model; mechanical characterization; fracture 

resistance; Berkovich nanoindentation; hardness; thermal residual stress. 

 

1. Introduction 
 
H Boriding, is a thermochemical surface treatment, whereby boron is diffused into, and combines with, the 
substrate material forming a single or double phase metal boride layer at the surface. Unlike many other surface 
treatments, hard boride layers can be developed on most alloys and metals by boron diffusion. The boriding of 
ferrous materials results in the formation of either a single layer (Fe2B) or double-layer (FeB/Fe2B) with definite 
composition. The phase equilibrium diagram of the binary system iron-boron shows the existence of two iron 
borides: Fe2B with 9 wt. % B approximately, and FeB with 16.4 wt. % B approximately. The formation of either a 
single or double phase depends on the availability of boron. The formation of the Fe2B layer is more desirable 
than a double-phase layer with FeB. The boron-rich FeB phase is considered undesirable because the FeB is 
more brittle than the Fe2B. Therefore, the FeB phase should be avoided or minimized in the boride layer [1,2]. 
Borided parts have been used in a wide variety of industrial applications. The high hardness of borided materials 
makes them suited to resisting wear, particulary to that caused by abrasive particles. The wear resistance 
performances are obtained when contact stresses are minimized. The hardness of boride layers on iron materials 
is about 1800 to 2100 HV and higher for high-alloy steels. 
 
The thickness of the layer formed (known as the case depth), which affects the mechanical and chemical 
behavior of borided steels, depends on the boriding temperature, the treatment time and the boron potential that 
surrounds the surface sample. 
 
The optimum boride layer thickness for low-carbon steels and low-alloy steels ranges from 50 m to 250 m, 
while the optimum boride layer thickness for high-alloy steels ranges from 25 m to 76 m [2]. In addition, the 
thickness of the boride layer has an effect on the dimensions and superficial roughness of the materials exposed 
to the treatment. It has been demonstrated that the dimensions of the borided samples increased by one-fifth to 
one-third of the total depth of boride layer [3].  
 
In borided low-carbon steels the morphology displayed by both layers is saw-toothed, and the layer-substrate 
interface has a columnarity extent as shown in Figure 1(a). Ninham and Hutchings [4] suggested that the 
columnar nature of the coating interface is caused by dendrite “side arm” growth similar to that seen during the 
solidification of many metallic systems. In low carbon steels, the boride may “break through” the band of 
impurities in places, which allows for rapid local boride growth and results in the characteristic saw-toothed 
interface. 
 
Structural examinations of the surface of high-alloy borided steels reveal the presence of FeB/Fe2B layers with a 
flat-front morphology at the growth interfaces (see Figure 1(b) and Figure 1(c)). The development of this 
morphology can be explained by the high concentrations of alloying elements in the substrate. Alloying elements, 
such as Cr, Ni, Mo, V and W, are dissolved in the borided layers. However, these alloying elements inhibit the 
growth of the layers because they are concentrated at the tips of the boride columns via a substitutional 
procedure. In this way, they decrease the active boron flux in these zones and therefore reduce the columnar 
shape of the growth in comparison with low-alloying and low-carbon borided steels [5,6]. In addition, they reduce 
the growth rate of the FeB/Fe2B layer due to the formation of a diffusion barrier [7], and they obtain a maximum 
total boride layer thicknesses of approximately 40-80 m, depending in the boriding conditions. In the close 
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vicinity of the boronised layers (the diffusion zone), undissolved carbides can be found; these are connected with 
the carbon diffusion from the borided layer via the bulk material [8]. 
 

      
(a)                                                              (b) 

                               (b) 

 
(c) 

 
Fig. 1 Cross-sectional views of borided samples: (a) AISI 1018 borided steel, (b) AISI M2 borided steel and (c) 

AISI 316 borided steel. Source: Surface Engineering Group, Instituto Politécnico Nacional, Mexico. 

 

2. The growth kinetics of FeB/Fe2B layers 
 
Interest in the study of the growth kinetics of boride layers in ferrous alloys has increased over the last twenty 
years [9-18]. The results of previous studies [1,18,19] have shown that the boride incubation time is dependent on 
the boriding temperature and decreases with an increase in temperature. Based on the experimental data of the 
boriding process, which includes exposure time, boride incubation time, temperature, and boron potential of the 
medium, several kinetic parameters have been estimated, including the weight gain due to the formation of boride 
layers at the surface of steel, the instantaneous velocity of the Fe2B/substrate interface, and the boron diffusion 

coefficients of the FeB/Fe2B layers, which are dependent on the parabolic growth constant and the 
  
t / t

o( )  ratio (

t  is the exposure time of the boriding process, and t
o

is the boride incubation time as a function of the boriding 

temperature). By the application of Fick’s First Law and by properly accounting for material balance at the growing 
interfaces, simple but comprehensive expressions are obtained for boron diffusion and the growth kinetics of the 
boride layers. 
 

A linear boron concentration profile was assumed for each of the boride layers formed at the steel surface. 
 
C

up

i
 

and C
low

i
 represent the maximum and minimum boron concentration in the FeB and Fe2B layers ( i =  FeB or 

Fe2B), as shown in the Fe-B phase diagram (see Figure 2). The boride layers possessed a narrow range of boron 

concentrations of about 1 wt.%B . Likewise, the homogeneity of the distribution of boron in the FeB and Fe2B 

layers can be described by a
1
 and a

3
, and the parameters a

2
 and a

4
 express the miscibility gap between the 

FeB/Fe2B and Fe2B/substrate layers, respectively. Finally, oC  is the boron concentration in the  -Fe phase (

0.003wt.%B). 
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Figure 2 Boron-concentration profile in the FeB and Fe2B layers [20]. 
 
Considering the initial and boundary conditions of the diffusion problem proposed in the Figure 2, the mass 
balance equations of the FeB/Fe2B and Fe2B/substrate interfaces can be described as follows:  

  
D

FeB
= a

2
du+

1

2
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du = J

1
dt - J
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dt                   (1) 
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where J
1
, J

2
 and J

3
 were obtained from Fick’s First Law, J = -D dC x(t)éë ùû / dx(t){ } . The equations that 

represent the boron concentration in the FeB and Fe2B layers can be described as follows (see Figure 2) 
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If the substrate becomes saturated within a short period of time and the solubility of boron is extremely low in  -

Fe ( 0.003wt.%B), then J
3
=0 . Thus, the fluxes 

  
J

1
 and J

2
 can be expressed by the following equations: 

J
1
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FeB
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1
/ u (5)                      (5) 
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D
FeB

 is the boron diffusion coefficient of the FeB layer, D
Fe

2
B

 is the boron diffusion coefficient of the Fe2B layer, 

and u  and l  represent the depth of the FeB and Fe2B layers, respectively. 

the mass balance equations of the interfaces can be expressed as: 
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The solutions to Eqs. (7) and (8) can be obtained by considering the parabolic growth equations of the surface 
layers [18-20]: 

 

u = k
FeB

t - t
0

FeB(T)( ) 1/2                          (10) 

 

FeBk  is the growth constant of the FeB layer, t
0

FeB(T)  is the boride incubation time as a function of the 

temperature, and t - t
0

FeB(T)( ) 1/2
 is the effective growth time of the FeB layer. In a similar manner, the growth 

equation of the Fe2B layer can be defined as: 
 

l = v- u = k t - t
0
(T)( ) 1/2- k

FeB
t - t

0

FeB(T)( ) 1/2

 (11)
                    (11) 

 

where v  is the thickness of the total boride layer, t  is the treatment time, t
0
(T)  is the boride incubation time of 

the total boride layer ( t
0

FeB(T) > t
0
(T)) , and k  is the parabolic growth constant of the total boride layer. 

Based on the aforementioned assumptions, the boron diffusion coefficients in the FeB and Fe2B layers ( D
Fe

2
B

and 

D
FeB

) can be expressed by applying Eqs. (7) and (8): 
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The expressions proposed in Eqs. (12) and (13) can be extended to determine the FeB and Fe2B layer 
thicknesses. Furthermore, in the Arrhenius equation, the mean values of the diffusion coefficients are expressed 
as a function of the temperature, as shown in Figure 3. The activation energy (Q) is obtained from the slope of the 
graph (Figure 3). The Q value indicates the amount of energy for the boron mobility in the easiest path direction 
[001] along the boride layer. 
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Figure 3 Dependence between the boron diffusion coefficients and boriding temperature: (a) FeB layer, (b) Fe2B 
layer. The results are obtained from the boriding of high-alloy steel [20]. 

 

2. Mechanical characterization of boride layers 
 
3.1 Fracture-induced Vickers indentation test 
 

One important mechanical parameter in design is the fracture toughness, i.e. . The method of 

microindentation-induced fracture in brittle materials is a non-destructive and simple technique that requires only 

a flat and polished surface. Most of the Vickers indentation fracture toughness equations are calibrated using well 

documented  data for a range of brittle materials on the basic assumption that . Hence, the Vickers 

indentation slow fracture toughness value, in a sense, will be scaled to give the equivalent fast fracture toughness 

values [21]. The cracks produced by mechanical contact between the indenter and the material surface 

essentially depend on the geometry of the indenter and the applied load. Radial-median and Palmqvist crack 

geometry models have been used to determine the fracture toughness in ceramic materials. The theoretical 

foundation of these models is based on classic concepts of linear elastic fracture mechanics (LEFM) [22]. 

 

In recent years, several attempts to determine the fracture toughness (
  
K

c
) of different borided steels have been 

carried out using the Vickers microindentation test. Furthermore, the cracks produced by the indentation load at 
the corners of the indentation mark were used for this purpose [23-26] as shown in Figure 4. Nevertheless, the 

motivation for using the radial-median crack regime for the evaluation of 
  
K

c
 in boride layers has not been 

thoroughly explained. The results of fracture toughness as a function of boriding temperature and exposure time, 

and varying the indentation loads (0.5 to 10 N), ranged between 2 to 5 MPa m  for the different grades of 

borided steels.  
 
Furthermore, the fracture toughness of the Fe2B layers formed at the surface of medium-carbon and low-alloy 

borided steels was evaluated using the Palmqvist crack regime [19,27]. The fracture toughness was presented as 

, where is the coordinate angle between the direction of crack propagation and the surface. The results 

suggest that the fracture toughness decreased with increasing treatment time, and that the 
  
K

c
 values 

corresponding to the direction of π/2 were higher ( 6MPa m  approximately) than the values obtained in the 

parallel direction  ( 3.5MPa m  approximately). This behaviour was a consequence of the high compressive 

residual stresses that were normal to the surface region and that decreased the crack length in the preferential 

[001] growth direction of the boride layer. 

 

KIC

KIC

θ
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Figure 4 Fracture-induced by Vickers indentation under applied load of 1.96 N on the surface of the Fe2B layer 

formed on the AISI 1018 borided steel.  is the half diagonal-length of the indentation mark,  is the crack 
length. Source: Surface Engineering Group, Instituto Politécnico Nacional, Mexico. 

 

3.2 Berkovich nanohardness test 
 
The methods of micro- and nanoindentation are typically used to investigate the physicomechanical properties of 
boride layers on ultrasmall scales, including the nanometer scale. In recent years, nanoindentation has been 
developed extensively. This test method is characterized by its simplicity, universality, and the absence of 
requirements imposed on the specimens and environment. The testing of materials by continuous pressing of the 
indenter while recording the dependence of the indentation force P on the depth of indentation h (penetration 
diagram) makes it possible to determine the hardness, elastic modulus, and other physicomechanical 
characteristics of materials, and it is possible to simulate elementary events, such as plastic deformation, fracture, 
fatigue, cutting, friction, cleavage, creep, elasticity, mass transfer, etc. 
 
A constant indentation load is usually applied along the boride layers to obtain a characteristic hardness-depth 
profile. The hardness values obtained in the layers are related to the phase composition and the thermal residual 
stresses produced by the growth of the surface layers, as well as the difference between the specific volume of 
the substrate and that of the coating [28]. Figure 5 illustrated the Berkovich nanohardness indentations, and the 
characteristic load-displacement curves obtained on the FeB/Fe2B layer formed at the surface of borided high-
alloy steel. 
 

Furthermore, the behavior of the Young’s modulus ( E ) in both the FeB and Fe2B layers is related to the 
morphological and crystallographic anisotropy of the layers, and the influence of the residual stresses acting 
along the surface [29]. Thus, considering the Young’s modulus values in the boride layer obtained by Berkovich 

nanoindentation, an estimation of the thermal residual stresses ( ) parallel to the diffusion front can be 

established from the following expression proposed by Lyakhovich et al. [30]: 

 

                      (14) 

 

where E  is the average of the Young’s modulus along the depth of the Fe2B layer, a  is the thermal expansion 

coefficient of the Fe2B layer ( ), h
T

 represents the average thickness of the boride layer, h
i
 is the 

thickness of the  layer at which the indentation was performed, and DT  is the interval of cooling 

temperatures. The Eq. (14) can be extended to estimate the thermal residual stress in both FeB/Fe2B layers. In 
addition, Figure 6 shows the behavior of the hardness and the thermal residual stresses in the Fe2B layer. 

 

a l
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(a)             (b) 
Figure 5 (a) Load-displacement plots obtained in the FeB and Fe2B layers with an applied load of 250 mN. The 

boriding temperature was 1273 K with 8 h of exposure, (b) Berkovich indentation marks produced along the 
boride layers considering the same experimental conditions in (a). 

 

 
Figure 6 The behavior of hardness and thermal residual stress cross over the boride layer obtained in AISI 1018 

steels boriding at a temperature of 1273 K.  hardness at 4 h of exposure,  hardness at 6 h of exposure,  

hardness at 8 h of exposure, ☐ thermal residual stress at 4 h of exposure, Δ thermal residual stress at 6 h of 

exposure, and  thermal residual stress at 8 h of exposure. Source: Surface Engineering Group, Instituto 
Politécnico Nacional, Mexico. 

 
The surface hardness obtained by the boriding process depended mainly on the temperature, exposure time, 
alloying elements of the substrate (in this case, the carbon has very little influence on the hardness of the boride 
layer), the boron potential at the surface of the steel, and the formation of layers of one or two phases [20]. 
Because of the high hardness gradient between the Fe2B layer and the steel substrate, which causes the 
brittleness of the coated system, the high hardness achieved in steel exposed to boriding is not always 
recommended or beneficial. One advantage of the boriding process is that the boride layer maintains its hardness 
up to 1173 K, which allows the use of a wide range of temperatures for post-heat treatments. 
 
The thermal residual stresses estimated from Eq. (14) (considering the behavior of the Young’s modulus obtained 
in the nanoindentation testing on the Fe2B layer) established a compressive state with higher values near the 
surface región. The nature of the compressive thermal residual stresses in the Fe2B layer can be explained by the 
fact that the substrate shrinks more than the boride layer upon cooling because of its larger coefficient of linear 
expansion. Consequently, a thermally induced compressive strain must be imposed on the layer to attach the 
layer to the substrate at temperatures below the boriding temperature. Also, the presence of compressive 
stresses in the boride layer is beneficial because they increase the capacity for static tensile loads.  
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4. Conclusions 
 
This study proposed a diffusion model to estimate the boron diffusion coefficients of the FeB/Fe2B layer formed at 
the surface of different grades of borided steels. The diffusion model was based on the boron concentration 
profiles of the surface layers, the parabolic growth law, which considers the boride incubation time, and the mass 
balance equations of the FeB/Fe2B and Fe2B/substrate interfaces. The model can be extended to evaluate 
variations in the thickness of the FeB/Fe2B layer, for a particular industrial application. In addition, based on the 
Vickers and nanohardness techniques, some mechanical properties of the boride layers can be estimated; the 
fracture-induced Vickers indentation method is an alternative for characterizing the adhesion properties of hard 
coatings, and in fact, the wear resistance of the boride layers. In addition, for the nanoindentation technique, the 
behavior of the hardness values can be established according to the state of the compressive thermal residual 
stresses in the boride layer, which can be determined by the distribution of the Young’s modulus across the layer. 
Compressive residual stresses are known to improve the service behavior of borided steels. 
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Abstract 
 
The R&D activities on alloy development of high nitrogen austenitic stainless steels (HNS) in GIFT and KIMS are 
reviewed: alloy design using thermodynamic calculation, processing technologies related to pressurized vacuum 
induction melting (VIM), microstructural change during isothermal aging, deformation behavior during tensile 
testing, and corrosion characteristics. The sound ingots containing 0.3~1.0wt.% nitrogen were fabricated using 
pressurized VIM, and they were hot rolled without tearing or edge cracking. The ultimate tensile strength up to 
1,100MPa with over 50% elongation was obtained in the annealed condition. Precipitation of Cr2N during 
isothermal aging at 900℃ occurred sequentially at grain boundaries, by cellular, and, finally, by intragranular form 

within matrix. After cellular Cr2N precipitation became dominant, yield and tensile strength gradually decreased 
whereas the elongation abruptly deteriorated with aging time. During deformation, microstructural changes 
including planar dislocations, stacking faults, and deformation twins occurred as a function of strain. The corrosion 
resistance, especially pitting resistance, was enhanced by the addition of nitrogen, and the overall PRE was 
similar or superior to AISI 304 and AISI 316. 

 

1. Introduction 
 
Nitrogen is well known by its many beneficial effects on the performance of austenitic stainless steels including 
mechanical properties and localized corrosion resistance. These beneficial effects of nitrogen have led to a 
widespread development of high nitrogen stainless steels (HNS) owing to recent advances in processing 
technologies. In addition to the effects on the performance, nitrogen is also a strong austenite-stabilizing element, 
and can replace nickel which is essential but expensive element in making austenitic stainless steels [1,2]. 
Therefore, the austenitic HNS constitute a group of promising structural materials that possess an excellent 
combination of mechanical and corrosion resistance properties.  
 
With these increasing demands, the extensive studies on HNS have been carried out, concerned with alloy 
development, fundamental aspects of nitrogen effects, phase transformation, deformation behavior and corrosion 
resistance [2].  
 
In this paper, the recent status of research activities on austenitic HNS in GIFT and KIMS is introduced: (i) the 
alloy design and development of low Ni austenitic HNS including high interstitial alloy, (ii) the precipitation 
behavior of the second phases during isothermal aging, (iii) the deformation behavior as function of nitrogen 
content and amount of strain with a particular emphasis on deformation twinning, and (iv) corrosion characteristics 
of HNS [3-7].  

 

2. Alloy design 
 
The low solubility of nitrogen in liquid Fe, which is only 0.045wt.% at 1600℃ and atmospheric pressure, is a major 

obstacle to the production of HNS. Alloy development of HNS has been carried out in the concept of a partial 
exchange of Ni by Mn and nitrogen, which enhances the nitrogen solubility and reduces the manufacturing costs. 
There are currently four main ways to overcome the low solubility of nitrogen in molten Fe and to achieve a high 
nitrogen contents in steel: (i) alloying with elements which lower the activity of nitrogen, (ii) melting under 
pressure, (iii) powder metallurgy with nitrided steel powder, and (iv) solution nitriding of thin strips [1,2]. The 
strategy on alloy development of austenitic HNS in GIFT and KIMS has been focused on alloy design of low Ni 
austenitic HNS based on the thermodynamic calculation, and the establishment of processing technologies 
involved in pressurized vacuum induction melting. The composition range of low Ni austenitic HNS developed are 
as follows: Cr: 13~23wt.%; Mn: 10~20wt.%; Ni: 0~4wt.%; N: 0.3~1.2wt.%, C: 0.02~0.6%, and the nitrogen 
contents were controlled by both nitrogen partial pressure (1~5bar) and optimum combination of Cr and Mn 
addition. The construction of phase diagrams for multicomponent systems using computational thermodynamics 
has been employed as a useful tool in the development and process design of structural materials. A typical 
example of constructed phase diagram is given in Figure 1 

 



Sung J.K. at all 

37 
 

 
Fig. 1 Phase diagram of Fe-18Cr-10Mn-N alloys constructed using CALPHAD. 

 

3. Tensile Properties  
 
Fig. 2 shows the tensile properties of alloys designed and fabricated in GIFT and KIMS as a function of nitrogen 
contents [3]. Yield and tensile strength are almost linearly proportional to the nitrogen contents. Yield strength was 
as low as approximately 300MPa in the alloys containing less than 0.2wt.% nitrogen, and increased linearly up to 
650MPa with increasing nitrogen contents. In the case of tensile strength, the trend was almost the same as that 
of yield strength, and high strength exceeding 1.0GPa could be obtained in the alloys containing more than 
1.0wt.% nitrogen. However, total elongation showed an inverse relationship with nitrogen contents: in low nitrogen 
contents, elongation was as high as above 70%, whereas in high nitrogen contents, it decreased to the level of 
50%. Therefore, increasing nitrogen contents decreased the elongation and increased the strength. Therefore, 
chemical composition in alloy development of HNS should be carefully chosen depending on their application 
fields.  
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Fig. 2 The variations of tensile properties of various alloys developed in KIMM with nitrogen contents; (a) yield 
and tensile strength, and (b) elongation, respectively. 

 

4. Precipitation behavior of austenitic HNS 
 
The precipitation behavior of the second phases has been regarded as one of the most important features of 
austenitic stainless steels, because their mechanical and corrosion properties are profoundly dependent on the 
formation of the second phases [4]. Fig. 3 shows a time-temperature-precipitation (TTP) diagram of Fe-18Cr-
18Mn-2Mo-0.9N steel over the temperature range between 700 and 1000°C up to 336 hrs. The main precipitate 
was M2X-type nitride (simply designated as Cr2N), and the precipitation sequence of Cr2N was intergranular, 

(a) (b) 
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cellular, and intragranular form with aging time. On prolonged aging, three different types of precipitates such as 

intermetallic ,  phases and M7C3 carbide formed mainly within grains or along cell boundaries. Correlation 
between Cr2N precipitation and tensile properties is shown in Fig. 4. It was found that (i) the cellular precipitation 
of Cr2N deteriorated tensile properties, which is more pronounced in the case of elongation and (ii) the effect of 
intergranular precipitation of Cr2N was almost negligible. The detailed analyses on these precipitates including 
crystallography, formation mechanism, and related mechanical properties are given in elsewhere [3,4,5].  
 

 

 

Fig. 3. TTP diagram of Fe-18Cr-18Mn-2Mo-0.9N 
alloy. 

Fig. 4. Variations of tensile properties of Fe-18Cr-
18Mn-2Mo-0.9N steel aged at 900°C with aging time. 

 

5. Deformed microstructure of austenitic HNS 
 

It is also known that the salient feature of deformed microstructure in austenitic HNS is planar dislocation 
structure, stacking faults, and pronounced deformation twinning [1,2]. As an example, Fig. 5 shows the change of 
deformed microstructure with increasing strain. At the beginning of deformation, the planar dislocation arrays 
prevailed. As deformation proceeds, particular features of microstructure were observed: extended stacking faults 
(SF) and dislocation pile-ups at grain boundaries. At higher deformation stage, the deformed microstructure was 
characterized by pronounced deformation twinning, and dislocation cell formation between twin lamella.  

 

In order to investigate the orientation dependence of deformed microstructure, the semi in-situ deformation in 
EBSD and TEM observation on the specimens with different orientations were carried out. Figure 6 shows TEM 

micrographs of specimens with 111 , 110 , and 100  orientations parallel to tensile axis. The 

deformation twinning had  211}111{  crystallographic component, and shown strong orientation dependence 

with respect to tensile axis: (i) primary and conjugate twinning system cooperated in 111  grain; (ii) only one 

twinning system was activated in 110  grain; (iii) no deformation twinning was observed in 100  grain. At 

 
 

Fig. 5 The change of deformed microstructure with increasing strain. 
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the early stage of deformation, fault pairs composed of SF and bounding partial dislocation heterogeneously 
nucleated, and grew into overlapping SF, resulting in the formation of deformation twinning. Based on the 
invisibility criteria using two-beam dynamical theory, the twinning partials were confirmed to be the Shockley 

dislocation with Burgers vector ]121[61  and any other dislocation component such as Frank or stair-rod type 

were not found. The formation mechanism of deformation twinning could be accounted for by the three-layer twin 
model [6].  

 

 
 

Fig. 6 The BF image of specimens with <111>, <110>, <100> orientations. 

 

6. Corrosion Resistance 
 
The overall corrosion resistance of HNS was similar or superior to that of commercial grade AISI 304 or AISI 316 
stainless steels. The investigation on the pitting corrosion resistance and passive film properties of Fe-Cr-Mn-N-C 
alloys showed that the combined addition of carbon and nitrogen enhanced the resistance against pitting 
corrosion of the alloys, which was attributed to an improvement in the protective ability of the passive film. Both 
passive film thickness and chromium content in the film were increased along with the sum of carbon and nitrogen 
content, which was confirmed by the galvanostatic reduction test and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 
measurement. 
 
Figure 7 shows the XPS depth concentration profiles for passive film on Fe-20Cr and Fe-20Cr-1.1N alloy, and the 
relative Cr concentration (Cr/(Cr+Fe)) along with estimated depth calculated from the XPS result. The result 
confirms that the passive film on Fe–20Cr–1.1N alloy is more enriched with Cr than that on Fe–20Cr, confirming 
that the Cr enrichment is associated with N [7]. 
 

 
Fig. 7 XPS depth profiles and relative Cr concentration in the passive film of Fe-20Cr-N alloys. 

 
 

7. Summary 
 
The current status of research activities on HNS in GIFT and KIMS are introduced in terms of alloy development, 
precipitation behavior of second phases and deformation behavior.  
1) Alloy design based on thermodynamic calculation and alloy fabrication using pressurized VIM method were 

successfully carried out for developing low Ni austenitic. 
2) The yield strength and tensile strength were linearly increased with increasing nitrogen content, but the 

elongation was inversely proportional to the nitrogen content. 
3) The cellular Cr2N precipitates significantly deteriorated the elongation and changed the orientation 

dependence of deformation twinning.  



Sung J.K. at all 

40 
 

4) The deformed microstructure was changed from planar dislocation structure to SF together with well-
developed deformation twinning with increasing strain. And, the deformation twinning showed strong 
orientation dependence.  

5) Pitting corrosion resistance of HNS was enhanced with increasing nitrogen content, and the XPS result 
showed the higher Cr concentration in the passive film of nitrogen containing alloys. 
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Abstract 
 
Steel production is one of the most energy-intensive and, therefore, CO2 emitting industry. This production is responsible for 

an estimated 5.2% of total global greenhouse gas emissions and 21% of total EU industrial emissions. Approximately 80-

90% of these emissions are connected to the blast furnace converter process. The size of the CO2 emission per tonne of hot 

metal is connected to the required amount of reduction agents and the carbon intensity of the applied agents. Current 

consumption of reducing agents for the blast furnace–converter route in the EU-15 amounts to 490–470 kg/tonne hot metal 

(HM) and comprise of coke, pulverized coal and a small amount of fuel oil. Among the types of reducing agents applied in 

practice are natural gas, biomass and secondary fuels, e.g. waste plastics. In the steel industry, there are three potential 

technological directions for realizing a significant reduction in CO2 emissions, in a wide manner; design a new process which 

is essentially more energy efficient and/or carbon-neutral, low carbon reducing agents and fuels, CO2 capture and storage. As 

the largest R&D program, called ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) has been running in the EU since 2004. 

 

In this paper, it has been made an intensive review about new technologies in ULCOS for steel production to reduce CO2 

emissions. As new technologies; blast furnace top gas recycling (TGR), smelting reduction process, direct reduction of iron-

ore with natural gas, hydrogen-based steelmaking, iron-ore electrolysis and biomass based steel production are examined. 

 
Keywords: Iron-Steel Industry, Carbon Dioxide Reduction, Greenhouse Gas Emission 

 

1. Introduction 

The iron and steel sector is one of the highest industrial CO2 emitters. All over the world, between 4 and 7% of the 

anthropogenic CO2 emissions originate from this industry. CO2 reductions in the iron and steel industry are vital if 

governmental climate protection aims are to be accomplished [1]. To meet Kyoto requirements, the steel industry is including 

the challenge of sustainable development by developing its rivalry and economic success while reducing its environmental 

impacts. Merging environmental considerations into the traditional product design process, for vigorous eco-efficiency, is 

now one of the main primacies for steelmakers [2]. There is no simple process, available off-the-shelf, that can achieve this. 

Deep paradigm shifts in the way steel is produced have to be imagined and the corresponding cutting edge technology 

designed and improved by powerful R&D programs. The biggest R&D program, called ULCOS (Ultra Low CO2 

Steelmaking), has been implementing in the EU since 2004 to progress in this way [3] 

 

ULCOS stands for Ultra–Low Carbon dioxide (CO2) Steelmaking. It is a consortium of 48 European companies 
and organizations from 15 European countries that have started a cooperative research & development initiative 
to ensure drastic reduction in Carbon dioxide (CO2) emissions from steel production. The consortium comprise of 
all major EU steel companies, of energy and engineering partners, universities and research institutes and is 
supported by the European Commission. The main purpose of the ULCOS programme is to reduce the Carbon 
dioxide (CO2) emissions of today’s best routes by at least 50 percent [4]. The steel industry is looking for some 
serious solutions to solve the threat of global warming in today. The consortium’s expertise ranges from 
steelmaking to biomass production and geological Carbon dioxide (CO2) storage and it includes process science 
as well as engineering, economics of energy and foresight studies in relation to climate change. The budget is 75 
million Euros over a 6 year period, which means that approximately 80 man-years are dedicated to the 
programme every year and involves double this number of individuals. The partners in the ULCOS consortium 
foot the bill for 60 percent of the total cost. The European commission financially contributes the remaining 40 
percent through its 6th Framework and the RFCS (Research Fund Coal Steel) programmes. Both are arranged 
and ready to promote industrial research and technological development within Europe. 

The development of cutting edge technologies into mature industrial applications associates a level of risk and 
entails at least one additional scale up step. This demonstration stage will take the ULCOS programme into phase 
II. ULCOS II will examine some of the technologies investigated under ULCOS I as to their potential and feasibility 
under large scale, industrial production conditions. This will employ considerable additional R&D investment by 
the ULCOS consortium, the European Commission and other funding partners. Both the ULCOS Consortium 
main members and the European Commission have decided to further move forward during the last meeting of 
the European Steel Technology Platform (ESTEP) and to start ULCOS II to adopt that work as soon as ULCOS I 
is finished in 2010. ULCOS II is planned to run from 2010 to 2015. The results of ULCOS II can potentially be 
submitted into production plants some 15 to 20 years from now. ULCOS has selected four process concepts that 
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could lead to a reduction of Carbon dioxide (CO2) emissions by more than half compared to present best practice. 
The four cutting edge technologies described are: Top Gas Recycling Blast Furnace with CO2 Capture and 
Storage (CCS), HIsarna with CCS, ULCORED with CCS, Electrolysis. For the Top Gas Recycling Blast Furnace, 
HIsarna and ULCORED, the aim of a 50% reduction of Carbon dioxide (CO2) emissions can only be 
accomplished if each of these technologies is combined with Carbon Capture and Storage technology. 
Electrolysis entails the availability of Carbon dioxide (CO2)-free electricity in a large amount. Another option that 
might reduce the amount of Carbon dioxide (CO2) emissions in producing steel is the use of Carbon from 
Sustainable Biomass. 

 

2. New technologies for steel production to reduce CO2 emissions under 
ULCOS Options 

2.1. Blast furnace top gas recycling (TGRBF) 
 

The Steel Industry products steel from iron ore basically with coal, using an exclusive chemical reactor that ranks 
among the true technological accomplishments of the 20th century, the Blast Furnace (BF). The first part of the 
ULCOS program, backed by the RFCS, appraises how to leverage on the sophistication of the modern Blast 
Furnace to cut CO2 emissions [5]. 

The Top Gas Recycling Blast Furnace (TGRBF) is a steelmaking version of the integrated cycle technologies of 
the energy industry and of the "pre-combustion capture" concepts that CO2 engineering has begun to make 
accustomed [5]. The concept depends on the removal of the CO2 held in the top gas of the blast furnace so that 
the useful components – CO+H2 can be recycled back into the furnace and reused as reducing agents. This 
would reduce the quantity of coke needed in the furnace. Besides, oxygen (O2) injection into the furnace instead 
of preheated air, removes unwanted nitrogen (N2) from the gas, promoting CO2 Capture and Storage (CCS) [6]. 

There are four versions of the Top Gas Recycling Blast Furnace approaches were suggested. The common 
characters of the different TGRBF processes are the use of the oxygen instead of pre-heated air, the CO2 
removal and the re-injection of the recycled CO-rich top gas into the BF. The main differences between different 
versions are the recycled gas temperature for injection and injecting position on BF. The recycled top gas can be 
injected into conventional tuyere only, e.g. version 3, or shaft/stack tuyere only or both, e.g. version 4. Recycled 
gas temperature can vary too, from room temperature to a temperature of about 1250°C. Figure 1 demonstrates 
the a view of the TGRBF process with CO2 removal unit – VPSA plant [7]. 

 

 
 

Figure 1. ULCOS blast furnace at LKAB’s EBF plant  

 
2.2. Process of Smelting Reduction [7] 
 
Smelting reduction (SR) processes is about reduction of iron ore without the need for coke and mostly 
agglomerated ore. The motivations behind the development of SR processes are the decrease of capital and 
operation costs and the less environmental influence, both of which can be accomplished by discarding coke 
ovens and ore agglomeration. 
 
The principle of SR can be described as that iron oxide is reduced in the liquid state by carbon or carbon 
monoxide. Liquid state reactions are much faster than solid state reactions. In that the reduction in a blast furnace 
is a solid state reaction, the reduction time can be decreased. In principle, an SR process can comprise of a 

http://www.ulcos.org/en/research/blast_furnace.php
http://www.ulcos.org/en/research/blast_furnace.php
http://www.ulcos.org/en/research/carbone_capture_storage.php
http://www.ulcos.org/en/research/substainable_biomass.php
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single reactor in which unprepared iron ore and coal react to form a product similar to steel; namely, 
decarburization of the iron takes place in the same reactor. Practically, SR processes consist of at least two 
reactors, and the product seems pig iron, which has to be refined in a separate reactor for steel to be achieved.  
 
Diagrammatic representations of SR processes are showed in Figure 2. In SR processes, iron ore is pre-reduced 
in the solid state in a pre-reduction shaft by a reducing gas generated in a smelting reduction vessel. Melting and 
final reduction usually occur also in this smelting reduction vessel. In most SR processes, the reaction site is the 
slag floating on the bath of liquid iron. Coal reacts with oxygen or iron ore in the liquid state to form a gas that 
comprises mainly of carbon monoxide. The gas causes the slag to foam. Foaming slag is important for developing 
reaction kinetics and heat transfer but should be hold under a critical value to assure normal operation. The gas 
can be moderately post-combusted above the slag to adjust the chemical composition. The degree of post-
combustion should be controlled to guarantee that the composition and the temperature of the reducing gas 
match the needs of the pre-reduction. The heat generated by post-combustion should be come back to the bath. 

 

 
 

Fig.2 The representations of smelting reduction processes (Not on the same scale). PRS: Pre-reduction shaft; 

SRV: smelting reduction vessel. 
 

2.3. Direct reduction of iron-ore  
 

Direct-reduced iron (DRI) is called sponge iron [8], manufactured from direct reduction of iron ore. It is mostly 

in the form of lumps, pellets or fines. This manufacturing is occured by a reducing gas produced from natural 
gas or coal. The reducing gas is a mixture that mainly of hydrogen (H2) and carbon monoxide (CO) 

which acts as reducing agent. The process of directly reducing the iron ore in solid form by reducing gases is 
called direct reduction [8]. 
 
DRI can be described as a solid state product of direct reduction processes which is produced either in the form 
of lump or pellet. Availability of vast amount of non-coking coal, scarcity of coking coal deposits and industrial 
importance of DRI led to many endeavors for the development of many direct reduction processes [8]. 
 
In the ULCOS project development is under a method for reduce natural gas consumption needed to produce 
DRI. This is moderately obtained by replacing the traditional technology, reforming, by partial oxidation of the 
natural gas. This will largely reduce capital expenditure, as well [4]. 
 
In the new layout there will be a single source of Carbon dioxide (CO2). This Carbon dioxide (CO2) will be clean 
enough for geological storage [4]. In the next ULCOS phase the fractional oxidation will be more investigated and 
a pilot plant for the new concept will be commissioned [4]. 

 
2.4. Hydrogen-based steel making 
 
Hydrogen steelmaking will rely heavily on the availability of green hydrogen, while the use of charcoal, far way 
from developing countries, would entail the set up of complex logistics, including heavy infrastructure across 
several continents [3]. The discussions have been made until now on the main sources of CO2, which admits to 
cut emissions for the whole steel mill by more than 50%. It is possible to cut emissions more, by treating the other 
stacks of the steel mill: the cost of reduction would of course be much higher. With this reasoning, though, zero 
emissions could be achieved [3]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reduction_%28chemistry%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide
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2.5. Iron-ore electrolysis 
 
In the metal industry, electrolysis is largely used to produce aluminum, copper or zinc. Electrolysis is in effect 
using electrons to reduce metal cations into the zero valence-element. Although not used in the Steel Industry, 
electrolysis could in principle be performed in different ways to produce steel [9]: 
 
• Aqueous solutions of Fe

3+
 ions obtained by leaching iron ores or scrap by HCl can be electrolyzed directly into a 

foil, 10 to 150 μm in thickness. A pilot plant based on this concept was experimented at CRM under the name of 
Electro-oil process, with an output of 4.5 t/h and a drawing speed of 31 m/min for the 0.15 mm thickness [8]. The 
solution was either reload with scrap or with sulphide  ore [9]. 
 
• A soda solution that iron ore pulp was dissipated was also experimented upon at IRSID [9]. Electrolysis was 
accepted to dissociate water into OH

-
 ions and free hydrogen, which would then reduce Fe2O3 and regenerate 

water. The iron deposit had to be melted, cast, rolled and finished [10]. 
 
• Iron ore can also be melted into liquid salts (e.g. Na2CO3+B2O3) at high temperature and the electrolysis carried 
out in the salt. Depending on the temperature, solid iron can deposit on the cathode, or liquid iron can flow down 
to the bottom of the cell, thus mimicking aluminum production. These routes have been studied at MIT [10]. 
 
The energy essentials for the first process was 6 400 kWh/t or 23 GJ/t (electrolysis + annealing), while the second 
one used up 3800 kWh/t or 13.7 GJ/t., for the electrolysis and 1300 kWh/t or 4.7 GJ/t for the consequent 
production. Electrolysis, which leads directly to final products, is to be compared to a whole conventional mill, 
which has an energy consumption of 15 to 20 GJ/tls, a same order of magnitude. The technology might be 
charming in terms of CO emissions, if the carbon content of electricity is adequately low. Electrolysis, yet, needs 
to be better understood, before its importance for the future can be appraised [9]. 

 
 
2.6. Biomass and steel production 
 
Biomass is general term of biologically produced material that readily burns or can be converted into char. 
Biomass materials include wood and wood wastes, agricultural crops and their waste products. Biomass and char 
have been used as fuels and as reductants in metallurgical processes since ancient times. The use of biomass 
wood char in iron making has been largely reviewed by Gupta, while Burgess and Dell Amico et al [5] have also 
described applications of biomass wood char in iron making in detail. [5].  
 
Woodchar or biomass char is taken into account as a renewable because the carbon cycle via wood (biomass) is 
very short (5-10 years) compared to fossil coal (approximately 100 million years). However, the challenge is to be 
able to improve and manage the wood source on a sustainable basis and to improve charcoal production 
technology that produces charcoal at a importantly lower cost [6] and with lower environmental effects than 
current production methods [5]. 
 
SP7, lead by Corus and associating the expertise of institutes and laboratories working on biomass (CIRAD, BTG, 
ECN, CSM), has researched the different opportunities in relation to committed crops plantations or of agricultural 
residues, produced in tropical countries especially where the light efficiency is highest or in Europe, and of 
conversion into a solid (charcoal, ArcelorMittal- CPM, Kassel University), a liquid (bio-oil, BTG) or a gas (biogas or 
syngas, CSM). 
 
CIRAD has developed a scientific case for stating definitely what carbon neutrality means and how it can be 
achieved. Some more work is required in this topic during phase 2 to close the case. Bio-oil is likely better made 
for the transportation sector, as it will be expensive relative to other kinds of biomass. Biogas might be achieved 
from agricultural residues and used for example as alternate to natural gas in direct reduction processes, but its 
accessibility in quantity and quality is a question that needs to be solved in phase 2. 
 
The most open and applied solution for producing biomass for the Steel Industry is to make charcoal from 
sustainable plantations of eucalyptus trees grown in tropical countries for example in Brazil or Congo, and modify 
there to be transported to Europe. PCI can be altered fully by charcoal in large BFs is about 40% of the carbon 
input, while Smelting Reduction can accommodate more like up to 100%. Plantation technology is developed and 
has advanced to a notable level of excellence in Brazil. Progress has to be occured on the alteration process, by 
scheming constant, high productivity furnaces, possibly working under pressure, to alter Missouri kilns. Small BFs 
running with 100% charcoal operate in Brazil for example in Acesita and the dare for ULCOS is to bring a version 
of this technology to Europe. 
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Figure 3. Schematic explanation of biomass carbon cycle. 

 
3. Conclusion 

 

The ULCOS program has been running in line with the plan: it has transferred from phase 1 to phase 2 during its 
second year and produced a considerable amount of knowledge and of scientific and technological conclusions. 
 
Different routes of steelmaking have been examined in phase 2 is 5, a 14-fold reduce relative to phase 1. They all 
are likely to succeed for reducing CO2 emissions and for economic applicability in a post-Kyoto, carbon restricted 
world. Their number is connected to the spectrum of energy which the Steel Industry is likely to use that remains 
open and might advence as to its order of merit in a far future. CCS is a requirement and biomass is a wise option 
to keep open. 
 
The ULCOS program has also improved a considerably long list of technologies that may be used in the shorter 
term, with less aspiration on CO2 alleviation. Phase 2 of the program, presently under way has actively been 
moving onward. It has already proved that the Top Gas Recycling Blast Furnace concept does deliver on its 
promises, after 6 weeks of experimental trials on the LKAB experimental Blast Furnace. A small pilot ISARNA 
furnace is being designed and built for tests in Völkingen in 2009/2010. A new Direct Reduction process is under 
elaborated design. Electrolysis is happening with an alkaline water solution experiment and a high-temperature, 
molten slag one at a larger laboratory extent. ULCOS I has kept on its promises until today and can therefore be 
contemplated as a success, opening the way to the advancement of a series of carbon-lean iron and steelmaking 
technologies for the Steel Industry to use in a post-Kyoto, carbon restricted world. 
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Abstract 
 
Formation of Coarse Columnar austenite Grain (CCG) structure in continuously cast carbon steel leads to 
reduction in ductility of the cast slab and sometimes results in surface cracking of the slab. Traditionally, the 
formation mechanism of the CCG structure has been explained based on the continuous grain growth from Fine 
Columnar austenite Grain (FCG) structure formed after solidification or peritectic transformation. However, in this 
study, the present authors have found a new mechanism of the CCG structure formation by means of a rapid 
unidirectional solidification method. This method realizes the cooling conditions similar to those in the vicinity of 
practical continuously cast slab surface. The microstructural observation of the quenched samples indicates that 
the CCG structure develops from the mold side along the direction of the temperature gradient. In the solidifying 
samples, the FCG structure always exists in front of the CCG region. Instead of continuous growth into the large 
grains, the FCG always shrinks and vanishes due to the growth of the CCG structure that was initially formed 
near the mold side. Therefore, the grain size at a fixed point of the slab discontinuously changes from the FCG to 
the CCG. The validity of this discontinuous growth process was supported by numerical analyses. This finding is 
in marked contrast to the assumption made in the conventional grain growth analysis on the CCG structure. 
Based on this mechanism the authors have found the addition of some elements of ferrite former and carbo-
nitrides former is effective for grain refinement of austenite phase produced by solidification and peritectic 
transformation. The Ac3 transformation during heating from room temperature has also been investigated and it 
was found that austenite grain size can also be reduced by the addition of these elements. 
 
Keywords: carbon steel, casting, solidification, transformation, grain refinement 

 

1. Introduction 
 

It is known that coarse austenite 
 are usually formed after 

the peritectic transformation during 
continuous casting processes and 
also after the inverse transformation 
during reheating processes of 
cooled steels, which causes harmful 
effects on hot ductility and the 
occurrence of surface cracking of 
the slabs [1,2]. Therefore, the 
structure control to avoid the coarse 

This paper reviews recent studies 

published by the present authors’ 
group.  

During the peritectic 

-ferrite or liquid phase 
depending on the steel composition, 

grains like the pining effect by 
second phase particles. This effect 

formation processes under conditions of slow cooling accompanied with small temperature gradients [2-4]. In 
-peritectic 

steel that Coarse Columnar Grains, CCG, are formed along the temperature gradient, and at the growth front of 

 
 
Fig. 1. Schematic illustration of the formation process of the CCG 
structure assumed in Ref 6). The solidification proceeds from (a) to 
(c). 

mailto:mohno@eng.hokudai.ac.jp
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the CCG, Fine Columnar Grains, FCG, are formed, which correspond to a two-phase coexisting region of 
liquid [5]. 

 
Based on the above men
cooling of continuously cast slabs [6]. According to this model, as shown in Fig. 1(a), in the two-phase coexisting 

ted by the residual liquid phase. When the temperature at a point 
indicated by H in Fig. 1 decreases to a temperature blow T -phase coexistence changes into the 
mono-
as shown in Fig. 1(c). This model is based on an assumption that the change from FCG to CCG is due to the 
continuous grain growth, which has been  grain structure formed during 
cooling of the continuously cast slabs [6-9]. However, it has recently been reported by the present authors’ group 
that the change from FCG to CCG is not due to the continuous grain growth but due to the discontinuous grain 
growth [10, 11]. 

 

2. Experimental Procedure 
 

The authors’ group studied the CCG formation behavior under conditions where liquid steel is quickly cooled 
along large temperature gradients. They developed a rapid unidirectional solidification equipment, as shown in 
Fig. 2 (a), to simulate cooling rates and temperature gradients near the surface of practical continuously cast 

practical continuously cast slabs. 
Steel melted and held at 1570 

o
C was poured into a magnesia pipe placed on a water-cooled copper mold. The 

pipe was also preheated at 1570 
o
C so as to realize that the poured liquid steel unidirectionally solidifies upward 

from the copper mold. The cooling rate of the steel at T
o
C/s at both 10 and 15 mm 

heights from the copper mold, which was evaluated from the cooling curves shown in Fig. 2(b). This cooling rate 
is close to that measured in the practical continuously cast slabs [12]. The steel sample was quenched by quickly 
dropping into iced water together with the magnesia pipe at various timing from casting to investigate the 
microstructure change during solidification.     

3. Results and Discussion 

 
3.1. Microstructure in Samples Cooled to Room Temperature 
 
Figures 3(a) and 3(b) show an as-

respectively. These two photographs were taken at the same position on a longitudinal section of a sample 

cooled to room temperature without quenching. As shown in Figs. 3(a) and 3(b), the CCG structure and columnar 
dendrite structure are formed from the bottom to the top of the solidified sample. The similar structures were also 
formed in a 0.3mass% carbon steel. 

 
Figure 4 shows relationships between the minor axis diameter of CCG, DCCG, and the distance from the mold wall 
for the samples cooled to room temperature without quenching. In all samples, DCCG increases with the increase 
in distance from the copper mold. Results found in literature [12] were also shown in Fig. 4. CP in the figure is 

 

Fig. 2. (a) Schematic illustration of the rapid unidirectional solidification equipment. (b) Cooling curves 

monitored in the 0.2C sample at 10 and 15mm heights from the copper mold. 
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carbon equivalent that is defined by an equation CP=CC-0.14CSi+0.04CMn. DCCG values for practical continuous 
cast slabs of 0.21 and 0.19mass% in CP are very close to those of the present 0.2mass% carbon steel, which 

very similar to those in the practical continuously cast slabs. DCCG values for 0.35mass% carbon steel are smaller 

boundaries due to lower temperature of T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Micrographs of the 0.2C sample naturally cooled to RT showing (a) as- (b) dendrite 
structure. The bottom side and the upper side correspond to the mold side and the upper side of the ingot, 

respectively. The bright boundaries in Fig. 3(a) represent the as-
 

 
 

Fig. 4. Relationship between the minor axis diameter, DCCG, and 
he distance from mold wall in 0.2C and 0.35C samples. Also, the 

corresponding data for the C.C. slab [12] are plotted for 
comparison. 
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3.2. Microstructure Development during Solidification 
 

respectively. The former is shorter than the latter, which is due to disappearance of the unsolidified area in the 
upper part of the ingot when dripped into the quenching machine. These figures show that the CCG grow upward 
with time. What is important here is that FCG is always exist on the growth front of the CCG. The minor axis 
diameter of the FCG is, as seen in Fig. 5(c), 1/10 times as small as that of the CCG, and the change in size does 
not occur gradually and continuously but suddenly and discontinuously. The discontinuous change from FCG to 
CCG was similarly observed in all samples quenched at several timings from casting in both 0..2 and 0.35mass% 

change even at the FCG/CCG interface, as seen in Fig. 5(d) that was taken in the same position on the section of 

the minor axis diameter of FCG. The same thing was also observed in 0.35mass% carbon steel and in slo

 
 

Fig. 5. Micrographs of the structures in 0.2C sample 
quenched at different times. As-

sample quenched at (a)30s, (b)50s. (c) Enlargement of the 
FCG/CCG region boundary in 0.2C sample quenched at 30s. 
(d) Dendrite structure in the same region as in Fig. 5(c). The 
bottom side and the upper side correspond to the mold side 

and the upper side of the ingot, respectively. 

 

 
 

Fig. 6. Relationship between HCCG and the holding time in 
0.2C and 0.35C samples. The open marks indicate the time 

when the temperature reaches T  in the cooling curve at 

each position. 

 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

50 
 

wly cooled unidirectional solidification experiments [5]. 
 
It was found from the observations of temporal change in solidification structure that the FCG/CCG interface 
migrates upward from the bottom to the top of the ingot. The distance from the bottom of the ingot to the position 
of FCG/CCG interface, HCCG, was measured and the results were shown in Fig. 6. The filled and open marks in 
Fig. 6 indicate the relations between time and HCCG and between time and the position of T
is very interesting here is that the migration behavior of the FCG/CCG interface is very similar to that of T
means that FCG exists in a two- -phase region. Namely, 
it means that FCG changes into CCG when the residual liquid disappears. As seen in Fig. 5(c), the change from 
FCG to CCG happens discontinuously. This is completely different from what has been assumed in the 

conventional analysis of grain growth in continuously cast slabs based on continuous growth mechanism. 
 

3.3. Growth of Columnar  Grains 
 
As described above, it has been assumed in the previous studies [6–8] that FCG continuously grows to CCG in 
the area of which temperature is lower than T
they change completely discontinuously. Therefore, the present authors have doubted the validity of the 

structure at a fixed position in the sample. Namely
8mm away from the copper mold in 0.2mass% carbon steel samples quenched at various timing from casting. 
Because the temperature at this position was monitored, the relationship between the grain size and temperature 
can be described as shown in Fig. 7. As indicated by an arrow in the figure, the grain size dramatically and 
discontinuously increases at a temperature of T T
observed. 
 
Grain growth at temperatures below T

of continuous grain growth.  

 
 

(1) 
 
 

where D is the average grain diameter (m), M is the mobility of grain boundaries (m
2
/s), M0 is the rate constant of 

the grain boundary mobility (m
2
/s) and Q is the apparent activation energy for grain growth (kJ/mol). Q and M0 

were determined as 177kJ/mo
1
 and 4.0x10

-3
m

2
/s respectively in a study of three-dimensional grain growth during 

cooling of plain carbon steel [14], but a half value of M0 was used here because two-dimensional grain growth is 
considered in this study. 

Equation (1) was solved using finite differential method combined with time-temperature relationship based on 
a cooling curve of the sample. The result is drawn in Fig. 7 using a dashed line. The grain size evaluated based 
on this continuous growth model is much smaller than the experimental results, which strongly suggests that the 
continuous growth model is not valid in the present case. Another calculation was also performed using much 

 

those calculated from the equation (1). 
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bigger M0 value to draw a 
curve close to the 
experimental results. Even 
this human-induced 
treatment of conventional 
model could not reproduce 
the discontinuous increase 

T

shown in Fig. 7 using a 
dotted line. The comparison 
between calculation and 
experiment results was also 
performed for steel having 
another composition, but 
the significant difference 
between them was still 
existed. Consequently, the 
change from FCG to CCG 
cannot be described by the 
conventional continuous 
grain growth model [6-8]. 
Therefore, the present 
authors considered to find a 
new model that can 
describe the discontinuous 
growth from FCG to CCG. 

The minor axis diameter 
of CCG did not increase at 
all at temperatures below 
T
the other hand, however, 
the minor axis diameter 
increased as the distance from the mold increased in the sample cooled to room temperature, as seen in Fig. 4. 
In order to find the reason for this behavior of CCG, the minor axis diameter at the FCG/CCG interface was 
measured in 0.2mass% carbon steel samples quenched at various timing from casting. The results were plotted 
using filled squares in Fig. 8. As clearly seen in Fig. 8, the measured minor axis diameter of CCG increases with 
time. Moreover, from comparison between Figs. 4 and 8 one can find that the minor axis diameter of CCG just 
after formed from FCG is same as that in the sample cooled to room temperature. Consequently, the CCG is 
formed discontinuously from FCG when the temperature at the FCG/CCG interface becomes lower than T
does not grow at all after formation, and the minor axis diameter of CCG just after formation increases as the 
position of the FCG/CCG interface becomes farther from the mold. This was found in both 0.2 and 0.35mass% 
carbon steels. 

 
Because the temperature of the FCG/CCG interface is always T

growth of CCG seen in Fig.8 can be considered as the isothermal grain growth at T

used to calculate the isothermal grain growth of CCG in transverse direction. The initial minor axis grain diameter 
of D0 = 0.46mm was used, which was a measured minor axis diameter at a position away from 1mm from the 
mold. Q was 177kJ/mol [14], and M0 was 0.013 m

2
/s. The calculated results agreed very well with the 

experimental results, as shown using solid line in Fig. 8. This strongly support that the mechanism of the gradual 
increase in minor axis diameter of CCG from the mold is the isothermal grain growth at T
was also observed in 0.35mass% carbon steel. However, the minor axis grain diameter in 0.35mas% carbon steel 
is considered to be smaller than that in 0.2mass% carbon steel, because the former steel has lower T
consideration is strongly supported by the experimental results shown in Fig.4. 

 

3.4. Formation Mechanism of Coarse Columnar  Grains 
 
What was described above can be summarized as follows. 

1) FCG exists at the growth front of CCG (Fig.5). 
2) The temperature of the FCG/CCG interface is always equal to T

a two-  
3) The minor axis diameter of FCG is very close to the primary dendrite arm spacing and the position of the 

grain boundary corresponds to that of the interdendritic area. 
4) At a fixed position in the unidirectionally solidifying steel, the minor axis grain diameter dramatically 

increases at T  
5) The minor axis diameter of CCG isothermally grows at T  

 
Fig. 8. Relationship between DCCG at the FCG/CCG region 
boundary and the time after casting. Solid line was calculated 
from equation (1). 
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-ferrite dendrite 

-phase 
lly it grows dramatically when the temperature becomes lower than T -

the peritectic temperature in front of CCG and they become FCG. In the FCG region, the residual liquid limits the 
-

/CCG interface 
moves together with the position having a temperature of T -(ii) and 9(a)-(iii), 
when the temperature of FCC region becomes lower than T
FCG/CCG interface CCG grows transversely and no grain growth occurs during cooling from this time. 
 
Because the FCG/CCG interface has a temperature of T

migration of the FCG/CCG interface is limited due to the pinning effect by the residual liquid. After the pinning 
effect disappears at temperatures below T VCCG, can be 
described by the conventional curvature-controlled grain growth mechanism. If the grain structure formation 
process shown in Fig. 9(a) is correct, VCCG should be comparable to the migration velocity of the FCG/CCG 
interface, V
larger than the present experimental values of V
interface is limited due to the pinning effects by the residual liquid. In order to verify this consideration, the VCCG 
was calculated as below. 
  The minor axis diameter of FCG is much smaller than that of CCG. This significant difference in size can be a 
large driving force of the grain growth of CCG. Because the FCG in contact with CCG shrinks in the direction 
indicated by the arrow shown in Fig. 9(a)-(ii), VCCG is equal to the shrinkage velocity of FCG. Therefore, the 
shrinkage velocity was calculated using the curvature-controlled grain growth rate equation. When the three-
dimensional curvature of FCG as shown in Fig. 9(b) is considered, VCCG can be described by Eq. (2) based on 
Eq. (1). 

 

VCCG = 
rRT

Q
M

dt

dr 1
exp2

4

1
0 







 
                                                 (2) 

 
By substituting M0=0.013m

2
/s and T 8

o
C for 0.2mass% carbon steel, one can obtain 

VC C G =0.45mm/s fo r  r  and VC C G=1.36mm/s for  r . In case of 0.35mass% carbon steel, by 
substituting T 8

o
C, one can obtain VC C G=0.36mm/s for  r  and VC C G =1.05mm/s for  

 
 

Fig. 9. (a) Schematic illustration of the formation process of the CCG structure observed in the present 
study. The solidification proceeds from (i) to (iii). (b) Schematic illustration for the migration of FCG/CCG 

region boundary. 
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r . These values of VCCG are a little larger than V – 0.45mm/s estimated from the experimental 
results shown in Fig. 6. Consequently the mechanism of CCG formation illustrated in Fig. 9(a) is proved to be 
valid. 

 
3.5. Grain Refinement by Reducing T 
 
Ferrite stabilizing elements such as aluminum reduces T
addition of 0.5mass% aluminum reduced the CCG region and increased FCG region. The FCG region can also 
be increased by the additions of silicon phosphorus, as shown in Fig. 11. 
 

 
 

3.6.  Grain Refinement in Reheated Steel 
by Addition of Titanium 
 
Figure 12 shows the effects of titanium addition on 
reheated 0.2mass% carbon steel. The heating rate 
was 0.014

o
C/s. The addition of titanium leads to 

grain refinement in reheated  grain structure due to 
the precipitation of TiC and/or Ti(C,N) particles. 
 

4. Summary 
 
The formation mechanism of Coarse Columnar  
Grain (CCG) structure in hyper-peritectic carbon 
steels has been investigated using a rapid 
unidirectional solidification method. In the 
conventional model, it has been assumed that the 

CCG is formed from Fine Columnar  Grain (FCG) 
structure by continuous grain growth mechanism. 
However, a new mechanism different from the 
conventional one has been found as follows. 
 
(1) FCG always exists on the growth front of CCG. Transition from FCG to CCG occurs suddenly and 

discontinuously. The minor axis diameter of FCG is equal to the primary dendrite arm spacing. The FCG 

region corresponds to the tw-phase region of  and liquid.  
(2) The FCG/CCG interface migrates from the bottom to the top of the ingot. When the temperature of the 

FCG/CCG interface becomes lower than T at which the two-phase coexistence changes into the mono-

phase region of , FCG shrinks and CCG grows into the FCG. The driving force of the CCG formation is the 
difference in minor axis diameter between FCG and CCG. 

 
Without Al          With 0.5mass% Al 

 
Fig. 10 Effects of Al addition on grain 

refienment. 

 
 
Fig.11 Effects of Al, P and Si on fraction of FCG. 

 
 
 
 

 
 
Fig. 12 Effects of Ti on  grain size in rehaeted 
0.2mass% carbon steel.  
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(3) The transverse growth of CCG occurs at the FCG/CCG interface at T. 
(4) Addition of ferrite former elements such as phosphorus reduces T and therefore reduces CCG area and 

increases FCG area. 

(5) Addition of titanium reduces  grain size in reheated carbon steel due to precipitation of TiC and/or Ti(C,N) 
particles 
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Özet 

 
Tüm dünyada petrol ve doğalgaz sanayiinde API standardı borular kullanılır. Yıllarca bu borular için X-52 ve X-60 
çelikleri kullanıldı. Daha sonraki yüksek dayanç gereksinmeleri X-65, X-70 ve X-80 çeliklerinin gelişmesine 
yolaçtı. Bu çeliklerde yüksek dayanç dışında, yüksek çarpma tokluğu ile kaynaklanabilirliğin de sağlanması 
zorunlu oldu. Günümüzde X-100 çeliği de üretilmekte ve X-120 için AR-GE çalışmaları sürmektedir. NABUCCO 
PROJESİ’nin de gündemde olduğu bu günlerde, bu çelikleri içyapıları ve mekanik özellikleri ile tanımak gerekir. 
Bu bildiride, temel metalbilimsel bilgilerden başlayıp son 10 yılı aşkındır yapılmış araştırmalar 
değerlendirilmektedir. 
 

Synopsis 
 

Petroleum and natural gas industries in the whole world use API standard pipes. For years, X-52 and X-60 steels 
were used for these pipes. Later in years, higher strength requirements led to the development of X-65, X-70 and 
X-80 steels. Apart from high strength, in these steels high impact toughness and weldability are also required. 
Today X-100 is being produced and RD work for X-120 steel is underway. As NABUCCO PROJECT is on the 
table these days, it is a necessity to know about these steels, their microstructures and mechanical properties. In 
this presentation, starting from fundamental metallurgical knowledge, the research that has been carried out 
during the last 10 years is being evaluated. 
 

Giriş 
 
Çeliklerin bileşimine Nb ve V katımları ilk kez 2. Dünya Savaşı yıllarında ABD’de yapıldı. Ancak, 
yüksek dayançlı düşük alaşımlı (YDDA) çeliklerinin gelişimi 1960’lı yıllarda başladı. Nb ve V 
elementlerinin çok az (<%0,10) katımlarıyla C-Mn çeliklerinin dayancının arttığı bulundu (1). O 
yıllardan beri gerçekleştirilen araştırmalarla, içyapıları ferritli + çok az perlitli olan YDDA çelikleri 
geliştirildi. Bunlar arasında yalın Nb, yalın V, yalın Ti içerikli olanlar gibi V+Nb, V+Ti, Nb+Ti, Nb+Mo ve 
V+N içerikli olanlara son yıllarda üçlü ve dörtlü alaşımlılar da katılmıştır. 
 
1970’li yıllardan itibaren konunun önemine ilişkin bir çok uluslararası kongreler düzenlendi (2-5) ve 
özel kaynakça yayınlarında bu konu ele alındı (6). Türkiye’de bu konu ilk kez 1979’da duyuruldu (7). 
Daha sonraki yıllarda bu konu seminerlerde işlense de (8,9) YDDA çelikleri Türkiye’de önemli boyutta 
araştırmalara konu edinilmedi. 
 
Dünyadaki petrol ve doğalgaz yataklarının ~%20 kadarının kuzey kutup alanı içinde yer aldığı 
bilinmektedir. Ancak, rafinerilerin çoğu da bu yöreden uzaklardadır. Alaska’dan, Sibirya’dan, Kuzey 
Denizi’nden, Hazar kıyılarından rafineri bölgelerine daha çok ve daha hızlı taşınım gerçekleştirebilmek 
için gittikçe daha yüksek basınç kullanımı zorunlu olmuştur. Bu nedenle, kullanılan boruların 
çeliklerinin dayancının artırılması da kaçınılmaz olmuştur. Yüksek dayançlı çeliklerin kullanımı sonucu 
hem boruların et kalınlığı inceltilebilmekte ve hem de ağırlıklar azaltılarak ekonomi sağlanabilmektedir. 
Konu yalnız toprak üstü boruları değil, derin deniz borularını da kapsamaktadır. 
 
Daha üstün nitelikli petrol ve doğalgaz boru çeliklerinin geliştirilmeleri, temelde, gittikçe artan 
gereksinmeleri karşılayabilme zorunluluğundan doğmuştur. Bu çeliklerde istenilen başlıca özellikler 
şöylece sıralanabilir: 

a) Yüksek dayanç (σa); 
b) Yüksek çarpma tokluğu (DWTT, CVN); 
c) Yüksek kaynaklanabilirlik (CE); 
d) Biçimlenebilirlik; 
e) Ekşi ortamlarda yüksek yenim direnci. 

Dayanç: Çeliklerde dayancı artırmanın en etkin yöntemi, karbon içeriğini artırmaktır. Ancak, karbon 
artırıldıkça çarpma tokluğu ve kaynaklanabilirlik olumsuz etkilendiğinden YDDA çeliklerinin 
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geliştirilmesine, bir anlamda, tersten başlanılmıştır: Yani, tokluk ve kaynaklanabilirliği yüksek tutmak 
için çeliğin %C düzeyleri düşük tutulmuştur. Bundan sonraki adım metalbilimsel yöntemler kullanarak 
çeliğin dayancını yükseltmek olmuştur. 
 
Çeliklerde dayancı (σa) artırmanın en etkin bilimsel yöntemleri, artan önem sırasına göre, şöylece 
sıralanabilir: 

– katı çözelti sertleşmesi, 
– işlem sertleşmesi (=pekleşme), 
– çökelme sertleşmesi, 
– ferrit tane küçülme sertleşmesi. 

Ferrit tane küçülme sertleşmesi ile dayanç artışı HALL-PETCH denklemine (σa = σ0 + k.d
-½

) 
dayandırılır. 
Şekil 1’de ortalama ferrit tane büyüklüğü düştükçe σa’nın arttığı görülmektedir. 
 
Bu olgunun içyapı kanıtı ise Şekil 2’de sergilenmektedir. 

 

      
 

Şekil 1                                                                             Şekil 2 

 
Açıkça anlaşılacağı gibi, düşük hatta çok düşük karbonlu çeliklerde dayancı artırmak için ferrit tane 
büyüklüğü olabildiğince küçültülmelidir. 
 
Çarpma Tokluğu: Ferrit tane büyüklüğünün küçülmesi kaynaklanabilirliği pek etkilemese de dayanç 
gibi çarpma tokluğunu da artırmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3 

 
YDDA çeliklerinin çarpma tokluğu ya düşen ağırlık deneyi (DW) ya da Charpy v-çentikli çarpma (CVN) 
deneyi ile ölçülür. Charpy deneyinde deney sıcaklığına karşı elde edilen eğride en yüksek erk, TAVAN 
ERKİ (=USE) olarak bilinir ve sünek kırılmayı simgeler. Düşük erk gerektiren gevrek kırılmaya geçiş 
Gevrek-Sünek-Geçiş-Sıcaklığı (GSGS) olarak anılır (Şekil 4).  
 
Yüksek çarpma tokluğu, yüksek tavan erki ve düşük GSGS ile sergilenir. 
YDDA çelikleri için bunun değerlendirilmesi Şekil 5 üzerinden yapılabilir: Çeliğin %C içeriği düştükçe 
tavan erki artmakta, GSGS ise düşmektedir. 
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                                            Şekil 4                                                           Şekil 5 

 
GSGS, %C arttıkça çelikte pekleşme, çökelme ve katı çözelti sertleşmesi oldukça yükselmektedir. 
Buna karşın, tane küçülmesi ise GSGS’nı düşürmektedir (Şekil 6). 

 
Şekil 6 

 
Görüldüğü gibi YDDA çeliklerinde dayancı ve tokluğu artırmak için öncelikle ferrit taneleri 
küçültülmelidir. 
 
Çökelim Sertleşmesi: Dayancı artırmanın bir diğer metalbilimsel yöntemi çeliğin içyapısında çökelim 
sertleşmesi oluşturmaktır. Ashby-Orowan modeline dayanarak Gladman tarafından geliştirilen 
denklem uyarınca; 

a

5,9 f
(MPa)

x
   ’dir. 

Bu denklemde x  çökeltilerin ortalama çapı, f ise çökeltilerin hacimsel oranıdır. Bu durumda, dayancı 
artırmak için ferrit taneleri içinde olabildiğince küçük ve olabildiğince yoğun çökeltiler oluşturmak 
gerekir. Şekil 7’da bir YDDA çeliğinde oluşan nano-boyutlu Nb(CN) çökeltilerinin TEM görüntüsü 
verilmektedir. 
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NİYOBYUM KARBONİTRÜR ÇÖKELTİLERİN ANAYAPIDA KÜÇÜK PARÇACIKLAR OLARAK ÇÖKELİMİ  
ÇÖKELME SERTLEŞMESİNDE ETKİNLİĞİ 

 
(a) 

Nb(CN) 

 
(b) 

Şekil 7 

Tane küçülmesi ile çökelme sertleşmesinin birlikte etkilerinin çeliğin bileşimine Nb, V ve Ti katımları ile 
sağlandığı Şekil 8’de görülmektedir. 

 
Şekil 8 

 

YDDA Çeliklerinin Tarihsel Gelişimi: Modern petrol ve doğalgaz borularının çeliklerinin tarihsel 
gelişimi Çizelge 1’de sergilenmektedir. 

NİYOBYUM 
KARBONİTR
ÜR 
ÇÖKELTİL

Nb 



Tekin, E. 

59 
 

ÇİZELGE 1 
Nıyobyumlu çokazalaşımlanmış boruhattı çeliklerinin gelişimi 

Tür C Mn Nb S P Diğerleri Yorumlar 

1960 Öncesi 0.24 0.80 - 0.035 0.030 - Yarı durgun 

1959 (GLX) 0.19 1.00 0.02 0.030 0.030 - Yarı durgun 

1970 (X-60) 0.12 1.00 0.03 0.020 0.025 - Yarı durgun 

1972 ( X-60 Tough) 0.12 1.20 0.03 0.008 0.020 NT/Ca Yarı durgun 

1973 (X-60 Sour) 0.10 1.00 0.04 0.004 0.015 NT/Ca Yarı durgun 

1974 (X-70) 0.06 1.60 0.05 0.003 0.015 V,Mo,NT/Ca Concast 

1982 (X-65 Sour) 0.05 1.10 0.03 0.001 0.010 Cu, Ni, Ca Concast,IMDS 

1985 (X-79) 0.04 1.50 0.03 0.001 0.010 Ti, V, B, Mo IMDS,Concast, Vakum 

1988 (X-80) 0.03 1.80 0.05 0.001 0.008 Ti, Mo, B IMDS,Concast, Vakum 

*IMDS – Isılmekanik Denetimli Süreç (Denetimli Haddelenme ve Hızlandırılmış Soğutma) 

 

Görüldüğü gibi bu çeliklerin gelişiminde Nb, Ti, V ve Mo çokazalaşımlama elementlerinin etkisi temel 
olmuştur. Çok az miktarlarda (<%0,10) alaşımlama elementi katılarak üretilen bu çeliklere, Yüksek 
Dayançlı Düşük Alaşımlı (YDDA) çelikler ya da benzer biçimde Çokaz Alaşımlı (ÇA) çelikler adları 
verilmiştir. 
 
YDDA Çeliklerinin Tanımı: YDDA çelikleri, çokazalaşımlama ile sıcak haddelenmiş ya da normalleme 
uygulanmış durumda 275 MPa’dan yüksek akma gerilimlerine ulaşan düşük karbonlu çelikler olarak 
tanımlanırlar. YDDA çelikleri, eşdeğer C-Mn çeliklerine göre daha üstün mekanik özellikler sergilerler. 
Hemen tümüyle sıcak haddelenmiş durumda kullanılırlar. Petrol ve doğalgaz borularında kullanılan 
çeliklere denetimli haddelemeler de uygulanarak mekanik özellikleri daha da iyileştirilir. 
 
API Simgeli Çelikler: Petrol ve doğalgaz sanayiinde kullanılan boruların çelikleri Amerikan Petrol 
Enstitüsü’nün (API), API 5L standardına uymak zorundadır. Anılan bu standart, temel özellikleri 
belirlemekte, ancak müşteri özel isteklerine de açık kapı bırakmaktadır (Şekil 9). 
 
Bu nedenle, hem API 5L, hem YDDA çeliklerini kapsayan SAE J410, SAE J1392, SAE J1442 ve hem 
de ASTM A242, A606 ve A715 gibi standartlar mekanik özellikleri belirlemelerine karşın çeliklerin 
kimyasal bileşim aralıklarını kısıtlamamakta ve istenilen mekanik özellikleri tutturabilmesi için, kesin 
kimyasal bileşimi ve üretim biçimini üreticiye bırakmaktadır. 
 

 
Şekil 9 

 

Boruhattı koşulları ile boru çeliklerinin özellikleri Şekil 10’de ilişkilendirilmektedir. 
 



Tekin, E. 

60 
 

 
Şekil 10 

 

Boru kullanım alanları ile boru çelikleri özellikleri de Şekil 11’de ilişkilendirilmektedir. 

 
Şekil 11 

 

Kimyasal bileşim ve üretim biçimi üreticiye bırakıldığından, örneğin, API X-70, X-80 gibi çeliklerin 
kimyasal bileşimleri, üretim biçimleri ve oluşturulan içyapılar çelik üreticisinden çelik üreticisine farklar 
gösterebilir; temel olan, istenilen mekanik özellikleri tutturmaktır. Kimyasal bileşim farklılıklarına bir 
örnek Çizelge 2’de verilmektedir. 
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ÇİZELGE 2 

API X80 ve X100 BORU ÇELİKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİM ÖRNEKLERİ 

ÇELİK C Sİ Mn P S Cu Ni Mo Nb V Ti B N Al 

Nb-Ti-B 0.02 0.13 1.88 0.021 0.003 0.29 0.47 - 0.042 - 0.014 0.001 0.003 0.021 

Nb – Mo 0.06 0.16 1.85 0.020 0.001 - 0.20 0.20 0.044 - 0.007 - 0.005 0.017 

Nb- V 0.05 0.26 1.74 0.014 0.001 0.27 0.45 - 0.038 0.047 0.017 - 0.003 0.040 

Caq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 

PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B 

 

Anlaşılacağı gibi burada temel öğe çok düşük %C ile çokazalaşımlama elementlerinin varlığıdır. 
 
Çokazalaşımlama elementlerinin YDDA çeliklerinde gerçekleştirebildiği dayançlılaştırma türlerini, 
hangi elementlerin oluşturduğu özet olarak Çizelge 3’te verilmektedir. 

ÇİZELGE 3 

YDDA ÇELİKLERİNİN DAYANÇ ARTIŞINA  
ÇOKAZALAŞIMLAMA ELEMENTLERİNİN ETKİLERİ 

DAYANÇLILAŞMA OLUŞBİÇİMİ ETKİLİ ELEMENT 

DİSLOKASYON DAYANÇLILAŞTIRMASI (PEKLEŞME) Nb, Ti, V, B, Mn, Mo 

ÇÖKELİM SERTLEŞTİRMESİ Nb, Ti, V 

FERRİT VE BEYNİT TANELERİ KÜÇÜLTMESİ Nb, Ti 

KATI ÇÖZELTİ SERTLEŞMESİ Mn, Si 

TEMEL DAYANÇ DÜZEYİ Fe- ANAYAPISI 

 
Ferrit tanelerini küçültmek amaçlandığında, seçilen bileşikler ile haddelemenin uyumlulaştırılması 
gerekir. 
 
Denetimli Haddeleme: Sıcak haddeleme işlemi, YDDA çeliklerine uygulanırken çok daha sıkı ve 
yakından denetlenen bir süreç durumunu almıştır. Denetimli haddeleme, hem ferrit tane küçülmesi ve 
hem de çökelim sertleşmesini en etkin biçimde gerçekleştirebilmek amacıyla, her aşaması sıcaklık 
denetimi ile belirli ve hesaplı ezmelerin belirli sıcaklık aralığında yapıldığı, bitirme haddeleme sıcaklığı 
kesinleştirilmiş ve soğuma hızı ölçülü uygulanan bir haddeleme türüdür. 
 
Denetimli haddeleme, başta petrol ve doğalgaz sanyii olmak üzere bir çok mühendislik alanında 
gerekli mekanik özellikleri sağlamak için zorunludur. 
 
Denetimli haddelemenin temel amacı, ostenit tanelerini ezerek küçültmek, olabildiğince bozunmuş 
ostenitin yenilenmesini engellemek ya da geciktirmek, soğutma soğutma aşamasında da γ→α 
dönüşümü sonucu olabildiğince küçük ferrit taneleri oluşturmaktır. 
 
Denetimli haddelemenin, genellikle, 3 türünden söz edilir. Bunlar; 

– Olağan denetimli haddeleme; 
– Yenileme denetimli haddeleme; 
– Devingen yenileme denetimli haddelemedir. 

 
Bu süreçler tane küçültme için farklı yöntemler kullansa da, her üçü de KABA HADDELEME ile başlar. 
Birbirini izleyen ardışık ezmeler ile oluşturulan bozunmuş γ-tanelerinde tane yenilenmesini ve 
büyümesini kısıtlayıp küçük γ-taneleri oluşturmak ve γ→α dönüşümü sonunda da olabildiğince küçük 
α-taneleri elde etmek ana hedeftir. 
 
Tane yenilenmesi ve büyümesinin kısıtlanabilmesi içyapıda dengeli nitrürler ve karbonitrürlerin 
bulunmasını gerektirir; bunlar, ostenit tanelerini mıhlayıp büyümelerini engeller. 
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Denetimli haddelemenin en etkin olduğu çelikler Nb ve/ya da V içerikli YDDA çelikleridir. Çökelen 
Nb(CN) ve V(CN) çökeltileri ostenit tane sınırlarını mıhlamakta çok etkindir. Ancak, Nb çökeltileri 
ostenit içinde V çökeltilerinden daha az çözünebildiklerinden, mıhlama için daha hazırdırlar. 
 
Kaba haddeleme ile ostenit taneleri 20µm büyüklüklere dek küçültülebilirler. Bu taneler daha sonra ya 
daha çok bozundurulur ya da büyüklükleri, bitirme haddelemesi ile daha da küçültülür. 
 
Olağan Denetimli Haddeleme: Bu süreçte γ-tanelerinin yenilenmeye uğramadığı sıcaklık aralığında 
%80’e varan ezmeler uygulanır. Bu ezmeler ile yassılaştırılmış ve bozunuma uğramış olan γ-
tanelerinin sınırlarında, soğuma aşamasında çok sayıda ferrit çekirdeklenir ve küçük ferrit taneleri 
oluşur. 
 
Bu sürecin uygulandığı çelikler için en etkin çokazalaşımlama elementi Nb’dur. 1040°C altındaki 
sıcaklıklarda Nb(CN) ostenit tane sınırları ile kayma düzlemleri üzerinde çökelerek yenilenmeyi 
engeller. Bu çökeltiler görece iri olduklarından çökelim sertleşmesi sağlamazlar; ancak, ostenitin 
yenilenmesini önlemekte çok etkindirler. Nb(CN) çökelimi yalnızca yenilenmeyi geciktirmekle kalmaz 
aynı zamanda ostenit yenilenmesinin durduğu sıcaklığı  
– yenilenme duruş sıcaklığı – da yükseltir. Bu sıcaklığın yükselişi daha geniş bir sıcaklık aralığında 
haddeleme olanağı sağlar. Bunun için %0,02 Nb yeterli olabilmektedir; Ti, V ve Zr bu olguda pek etkin 
olmamaktadır. 
 
Oluşan ferrit tanelerinin büyüklüğü 5-10 µm (ASTM 10-12) düzeylerindedir. 
 
Yenilenme Denetimli Haddeleme: Olağan denetimli haddelemede uygulanan düşük bitirme 
sıcaklıkları  
(900°C – 750°C) dolayısıyla, kalın sac üretiminde hadde yükleri artmaktadır. Bundan kaçınmak için, 
900°C üzerindeki sıcaklıklarda kalınarak ve ostenit sürekli olarak ezilerek, tane yenilenmesi sağlanır. 
Bu haddelemeye en uygun YDDA çelikleri V-içerikli olanlardır. VC ostenit içinde çözündüğünden 
ostenitin yenilenmesini engellemekte etkili olamamaktadır. Bu nedenle de TiN çökeltilerine gereksinim 
doğar. Eğer Nb-katımlı çelikler kullanılırsa haddelemede daha yüksek sıcaklılar uygulanır. Çökelen 
Nb(CN) ostenit tane büyümesini engelleyeceğinden Ti gereksinimi de ortadan kalkar. 
 
Devingen Yenilenme Denetimli Haddeleme: Bu süreç, haddeleme geçileri arasında tane 
yenilenmesi için yeterli süre yoksa uygulanır. Tane yenilenmesinin başlamasıyla birlikte ~%100 
ezmeler uygulanarak, ostenit taneleri için ortalama ~10µm büyüklük amaçlanır. Düşük sıcaklıklardaki 
bitirme haddelemesi ile de ferrit tane büyüklüğü 3-6 µm düzeylerine indirilebilir. 
 
Farklı İçerikli YDDA Çelikleri 
 
V-içerikliler: Bu çelikler en çok %0,10 V içermekte ve soğutma sırasında ferrit içyapısında çökelen (5-
100nm) nano-boyutlu V(CN) çökeltileri ile dayanç yükselmektedir. V(CN) çökelimi soğuma hızına çok 
bağımlıdır. Soğuma hızına ve dolayısıyla saç kalınlığına bağlı olarak, her bir %0.01 V, 5-15 MPa artış 
sağlayabilmektedir. Soğuma hızı , gerçekleşecek çökelim sertleşmesinin düzeyini belirler. Örneğin, 
<170

o
C/dk hızlarda V(CN) kolaylıkla irileşmekte ve dayanç artışında etkin olamamaktadır. Çok hızlı 

soğutmalarda ise daha az V(CN) çökelebildiğinden dayanç artışı fazla olamamaktadır. 
 
V-içerikli YDDA çeliklerinde dayanç artışını sağlayan en önemli etmen ferritin tane büyüklüğüdür. 
Küçük α-taneleri oluşturmak için γ→α  dönüşümü öncesi γ-tanelerini olabildiğince küçültmek ve γ→α  
dönüşüm sıcaklığını (Tγ→α) düşürmek gereklidir. T(γ→α) hem uygun çokazalaşımlamalarla hem de 
soğuma hızını artırarak düşürülebilir. Ostenit tanelerini küçük oluşturmak için ise  bu çeliklerin 
bileşimine Ti katılır ve TiN oluşumu ile yenilenme kısıtlanır. 
 
Nb-katımlılar: Bunlarda dayanç artışı NbC çökelimi ile sağlanır.  %0.02-0.04 Nb düzeylerinde her bir 
%0.01 Nb, σa’da 35-49 MPa artış sağlayabilir. Nb bu artışı hem tane küçültmesi ve hem de çökelim 
sertleşmesi ile sağlamaktadır. 
 
Dayanç artışına karşın çarpma tokluğu görece düşmektedir. Bunu önlemek için %C aşağı çekilir. Bu 
çelikler haddelenirken hafif ezmelerden ve yüksek bitirme sıcaklıklarından kaçınılmalıdır. Aksi takdirde 
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karışık tane büyüklüklü ya da Widmanstӓtten ferrit içerikli içyapılar oluşur ve çarpma tokluğunu 
düşürür. 
 
V+Nb-katımlılar: Bunlarda dayanç artışı büyük oranda çökelim sertleşmesi sonucu oluşur. Bu nedenle 
de GSGS yüksekçedir. Eğer denetimli haddeleme uygulanırsa hem σa  yüksek ve hem de GSGS 
düşüktür. 
 
Nb+V-katımlılar: %C < 0.10 düzeylerindedir. Perlit oranı düşük olduğundan çarpma tokluğu ve 
kaynaklanabilirlik iyidir. Bu nedenle bu çeliklere “perliti azaltılmış çelikler” de denilmektedir. 
 
Nb+Mo-katımlılar: İçyapıları ya ferritli+perlitli ya da büyük oranda iğnemsi ferritlidir. Mo, az oranda üst 
beynit oluşumuna yolaçar. Asıl dayanç artışı Nb(CN) ile sağlanan çökelim sertleşmesi sonucu 
gerçekleşir. Mo’nin ostenit içindeki çözünürlüğü görece yüksek olduğundan ferrit içindeki çökelim 
dayanç artışını sağlamaktadır. 
 
Nb + Mo içerikli X-70 boru hattı çeliklerinin gelişimi, bu tür bilgiler kullanılıp Ar3 sıcaklığı altına dek 
denetimli haddeleme uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 
 
V+N-katımlılar: V, niyobyumdan daha etkin bir nitrür oluşturucudur. VN özellikle tane küçültücü etki 
yaratmaktadır. Ancak, bu çeliklerde “geçikmiş çatlama” diye bir olgu yaşanmaktadır. 
 
Ti-katımlılar: Ti, tane küçültücü ve çökelim sertleştirici olduğu gibi aynı zamanda kalıntı biçim denetimi 
de sağlar. %Ti ≤ 0.025 düzeylerinde, oluşturduğu TiN çökeltileriyle ostenit tane büyümesini kısıtlar. Bu 
çelikler için yenilenme denetimli haddeleme çok uygundur.  
 
TiN sıvıdan çökeldiğinden, çökelim sertleşmesi için aşırı büyüklüktedir. Eğer çeliğin bileşimindeki Ti 
artırılırsa önce (Mn,Ti)S kalıntılar, daha sonra yumru biçimli Ti4C2S2 bileşikleri oluşur. Çökelim 
sertleşmesine yolaçan TiC çökelimi bunları izler. Ancak, TiC çökeltilerinin çökelim sertleşmesi 
sağlayabilmesi için çökeltilerin <30nm büyüklüklerinde olması gerekir. 
 
Ti+Nb-katımlılar: Bunlarda, TiN oluştuğunda ostenitte Nb çözünürlüğü artar ve sonuçta daha fazla 
oranda etkin Nb(CN) çökelimi gerçekleşir. Bu oluşum σa değerini 550 MPa düzeylerine yükseltir. 
Bunlara ek olarak V ya da Mo de katılacak olursa σa, 690 MPa düzeylerine çıkarılabilir.  
 
Çokazalaşımlama elementlerinin genel etkileri Çizelge 4’te özetlenmiştir. 
 

ÇİZELGE 4 

ÇOKAZALAŞIMLAMA ELEMENTLERİNİN İÇYAPIYA VE MEKANİK ÖZELLİKLERE GENEL ETKİLERİ 

ÇE OLGULAR İÇYAPI ÖZELLİKLER 

Nb 
Ti 
V 
B 

– DAYANÇ ARTIŞI 
– TANE YENİLENMESİ 

– ÇÖKELME 
SERTLEŞMESİ 

– γ/α DÖNÜŞÜMÜ 

– TANE BÜYÜKLÜĞÜ VE BİÇİMİ 
– ÇÖKELTİLER , KALINTILAR 

– ANAYAPI (α, B, M) 
– DİSLOKASYON YOĞUNLUĞU 
– DOKU (=tekstür) 

– DAYANÇ σa 

– TOKLUK (GS, 
o
C) (J) 

– BİÇİMLENEBİLİRLİK 

– YÖNSERLİK 

 

Petrol ve doğalgaz borularında kullanılan standart API çeliklerinde uzun yıllar küçük taneli çokgensel 
ferritli içyapılar tanınmış ve değerlendirilmiştir. Son 10 yılı aşkındır çokgensel ferrit taneleri yerine, 
hızlandırılmış soğuma ile oluşturulan  çok küçük taneli iğnemsi ferritin σa artışını çok daha etkin 
gerçekleştirdiği farkedilmiştir. Nb hem tane küçülten ve hem de iğnemsi ferritte çökelim sertleşmesi 
yaratan bir çokazalaşımlama elementidir. İğnemsi ferrit hem çok küçük boyutlu hem de yoğun 
dislokasyon içeriklidir. 
 
Kutup koşullarında kullanılan borularda özellikle anayapısı iğnemsi ferritli olan çelikler kullanılmaktadır. 
Mo katımlı ve denetimli haddelenmiş olanların σa değeri 745-800 MPa aralığında ve tavan erki de 160 
J düzeylerindedir. 
 
Bu tür çelikleri Nippon Kokan, %C ve %Nb düzeylerini ayarlayıp B katımları ve hızlandırılmış soğuma 
uygulamaları sonucu geliştirdi. Bunlar çoğunlukla %(0.01-0.05)C içermektedir. Ancak,  
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%C < 0.015 düzeylerinde IEB’lerde gözlemlenen gevrekleşme ve çatlamaları engellemek için B-
katımları ve hızlandırılmış soğutma uygulaması geliştirilmiştir. En yaygın kullanılanları API X-65, X-70 
ve X-80’dir. Bethlehem Steel X-70 için V+Nb katımlı bir bileşim kullanmaktadır. Çizelge 5’te X-70 
üretimi için gerçek bir örnek verilmektedir. 

ÇİZELGE 5 

 
 

Daha önce de vurgulandığı gibi, bu çeliklerin üretiminde salt kimyasal bileşimden daha çok, 
haddeleme, çökelim ve soğutma koşullarının uygulanması önemlidir.  
 
Çökelim Sertleşmesi ve Çokazalaşımlama Elementlerinin Etkileri: 
Çökelim sertleşmesi, çok küçük karbonitrür ve karbür çökelimleri ile gerçekleştirilir. Çökelim 
sertleşmesinin düzeyi çökeltilerin türü, parçacık büyüklüğü ile çökeltilerin ferrit içinde yayılma 
yoğunluğuna bağlıdır. YDDA çeliklerindeki çökelim sertleşmesinde en etkili karbür MC türüdür     (Şekil 
12). 
 

 
ŞEKİL 12 

Ancak, bu etki çokazalaşımlama tasarımlaması ve ısılmekanik işlemlere bağlıdır. 
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Alaşım elementleri γ→α  dönüşüm sıcaklıklarını düşürmek amacıyla da seçilirler. Daha düşük 
sıcaklıklarda atom yayınma hızı düştüğünden tane büyümesi kısıtlanır ve daha küçük ferrit taneleri 
oluşur. 
 
Nb katımları ve denetimli haddeleme uygulamasıyla küçük ferrit taneleri oluşturulur. 
Çökelim sertleşmesi için Nb, V ve Ti katımları gerekir. 
 
İğnemsi ferritli çeliklerin üretimi için çeliğin bileşimine mutlaka Mo katılır. Ayrıca, %(0.15-0.30) 
düzeylerinde Mo, Nb’un ostenit içindeki çözünürlüğünü artırarak Nb(CN) çökelimini de etkinleştirir. 
 
%0.03-0.05 Nb düzeylerinde Nb, hem tane küçülmesi ve hem de çökelim sertleşmesi sağlar. 
 
V katımları YDDA çeliklerinde hem ferrit tane küçülmesine ve hem de V(CN) çökeltileri ile ferritte 
çökelim sertleşmesi yaratır. 
 
Ti katımları çökelim sertleşmesi yanında kalıntı biçim denetimi de sağlar. 
 
YDDA çeliklerinden, API standardı bir çeliğin üretimi hedeflendiğinde, öncelikle, bileşimine hangi 
çokazalaşımlama element(ler)inin katılması tasarlandığı kararlaştırılır. Daha sonra bunların ostenit 
içindeki çözünürlükleri, ostenitin tane yenilenme kinetiği ile çökelim kinetiği bilgileri çıkarılır. 
 
Amaçlanan tane küçültme, tane yenilenme gecikmesi ile ferritte çökelim sertleşmesi olgularını en etkin 
olarak yaratan bileşikler Çizelge 6’da özetlenmiştir. 

ÇİZELGE 6 

YDDA ÇELİKLERİNDE ÇÖKELTİLERİN ETKİLERİ 

OLGU ÇÖKELTİ 

TANE KÜÇÜLTME NbC, TiC 

TANE YENİLENME GECİKTİRMESİ NbC, TiC 

ÇÖKELİM SERTLEŞMESİ NbC, TiC, V(CN), Nb(CN) 

 

Nb katımlarının C-Mn çeliklerinin akma dayancını nasıl arttırdığı Şekil 13’de görülmektedir. 
 

 
Şekil 13 

 

Nb katımlı YDDA çeliklerine V ve Ti katımlarının etkileri Şekil 14’de özetlenmiştir. 
 

C+Mn+Nb 
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Şekil 14 

 

Modern API standardı boruhattı çeliklerinin denetimli haddelemelerinde, ardışık ezmelerin kısımsal 
yenilenmeye yer vermeden ve tane büyümesi başlamadan tam yenilenme hedeflenir. Ezme oranları, 
sıcaklıklar ve geçiş süreleri buna göre programlanır. Bu olgu kabaca Şekil 15’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 15 

 

Şekil 16’da ise ferrit tane büyüklüğünün ezme oranları ile nasıl değiştiği ve yenilenme aşamalarındaki 
gerçek görünümü sergilenmektedir. 

Nb+Ti 

Nb ya da Nb+V 
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Şekil 16 

 

Benzer bir etki %0.05 Nb-N içerikli bir çelikte, gerçek koşullarda ezmenin içyapı oluşumuna etkisi  
Şekil 17’de sergilenmektedir. 

 
Şekil 17 

 

Bu içyapı görünümlerinin çizgisel gösterimi Şekil 18’de görülmektedir. 
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YDDA ÇELİKLERİNDE İÇYAPI OLUŞUMLARININ BİÇİMSEL GÖSTERİLİŞİ 

 
Şekil 18 

Ostenitin yoğruk bozunuma uğrayan içyapısı, yüksek sıcaklık etkisiyle hemen yenilenme eğilimine 
girmektedir. Denetimli haddelemede ardışık ezmelerin bu olgu başlamadan ya da ilerlemeden 
gerçekleşmesi programlanır. Böylece gittikçe daha küçük daha küçük ostenit taneleri oluşur. 
 
Denetimli haddelemede ezmelerin, tane büyümesinin başlama sıcaklıklarının altında yapılması 
gerekir. Örneğin, Nb-katımlı çeliklerde ostenit tane büyümesi belirli bir sıcaklığa erişildiğinde aniden 
artmaktadır (Şekil 19). 

 
Şekil 19 

Bu tür bilgilere dayanarak ostenitin tane büyümesine yolaçmayacak haddeleme programları 
oluşturmak zorunludur. Kaba haddeleme ve bitirme haddelemeleri her bir çelik için bu tür bilgilere 
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dayandırılarak programlanıp uygulanır. Çeliğin haddelenmesi sırasında içyapısındaki oluşumlar 
sıcaklık ve soğuma hızına (=kalınlık) göre Şekil 20’de özetlenmektedir. 

 
Şekil 20 

 

2 aşamalı ve 3 aşamalı denetimli haddeleme programlarına gerçek bir örnek şekil 21’de verilmektedir. 

 
Şekil 21 

 

Anlaşılacağı gibi, metalbilimsel bilgilere dayandırılan bu tür haddeleme programları hangi sıcaklık 
aralıklarında, kaç geçide ve % kaç ezme uygulanarak gerçekleştirileceğini belirtmektedir. 
 
3 aşamalı denetimli haddelemede Ar3 üstündeki sıcaklıklarda tek evreli bölgede son ezmeler 
uygulandığında, γ-taneleri olabildiğince küçülmüş durumdadır. α+γ ikili bölgesine girildiğinde γ→α  
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dönüşümü öncesi yoğruk bozunuma uğramış γ taneleri oluşmuştur. Bitirme sıcaklığına bağlı olarak bu 
yoğruk bozunmuş ostenit tanelerinden oluşan ferrit taneleri de bozunmuş durumda ve yüksek 
dislokasyon yoğunluğu içermektedir (Şekil 22). 

 
Şekil 22 

 

Anılan bu γ-taneleri ezik ve yassı biçimli  olduklarından bazlamamsı (=pancake) taneler olarak 
anılırlar. Bunların dar yöndeki boyutu “yükseklik” ve bunlardan oluşan α-tanelerinin çapı birbirine 
bağımlıdır: yükseklik düştükçe, yani bazlamamsı γ-taneleri bitirme ezmesine bağlı olarak inceldikçe, 
bunlardan oluşan ferrit taneleri de küçülecektir (Şekil 23). 
 

 
Şekil 23 

 
Bu oluşumlar çizimsel olarak Şekil 24’de özetlenmektedir: yenilenme sıcaklığı (TR) altındaki 
sıcaklıklardaki ezmeler ile yaratılan bazlamamsı γ-taneleri, γ→α dönüşümü ile “çokgensel ferrit” 
taneleri yaratmaktadır. 
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Şekil 24 

 

Denetimli haddelemenin olağan sıcak haddeleme sürecinden en önemli farkı haddeleme ezmelerinin 
son aşamasının (=bitirme haddelemesi) tane yenilenmesinin olmadığı sıcaklık aralığında 
uygulanmasıdır (Şekil 25). 
 

 
 Şekil 25  

 

Bitirme haddelemesi sonrasındaki önemli olgu γ→α dönüşümüdür. Bu ne denli hızlı gerçekletirilebilirse 
ferrit taneleri de o denli küçük olacaktır. Bu olgu şekil 26’da görülmektedir. 
 



Tekin, E. 

72 
 

 
Şekil 26 

 

Denetimli haddelemenin son aşamasında uygulanan değişik soğuma hızlarının farklı ferrit taneleri ve 
farklı içyapılar ve sonuçta da farklı mekanik özellikler oluşturabileceği son 20 yıla yakındır üzerinde 
durulan belki de en önemli konudur. Yapı çeliklerinde bu konunun önemi uzun yıllardan beri bilinmekte 
ve sanayide uygulanagelmektedir (Şekil 27a). Nb katımlı YDDA çeliklerindeki bir örneği de Şekil 
27b’de görülmektedir. 



Tekin, E. 

73 
 

 
Şekil 27a 

 

 
Şekil 27b 

Soğuma hızının etkilerini anlatabimek için soğumanın, sürekli soğumada dönüşüm (SSD) eğrilerine 
göre yorumlanması gerekir. Bunun bir örneği Şekil 28’de verilmektedir. 
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Şekil 28 

 

Alaşım elementi katımları, karbonun atom yayınma hızını düşürdüklerinden, SSD eğrilerinin 
konumlarını değiştirmektedir. Örneğin Nb içerikli ile Nb+Mo içerikli çeliklerin SSD eğrileri 
karşılaştırmalı olarak Şekil 29’da görülmektedir. 

 
Şekil 29 

 
Benzer biçimde Nb-Mo çeliklerine V katımının SSD eğrileri üzerindeki yarattığı fark da Şekil 30’da 
görülmektedir. 

 
Şekil 30 

 

770 MPa akma dayançlı bir çeliğin SSD eğrileri de şekil 31’de verilmektedir. 
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Şekil 31 

 

Anlaşılacağı gibi, soğuma hızını ayarlayıp değişik içyapılar ve dolayısıyla da değişik mekanik özellikler 
oluşturmak olasıdır. Öyleki çoğunluğu ferritli içyapılardan, α+perlitli, α+perlitli+beynitli, α+beynitli ve 
hatta az miktarda martensit içeren ferritli içyapılar bile üretmek olasıdır. Şekil 31 dikkatlice 
incelendiğinde, büyük çoğunluğu ferritli olan içyapıda, soğuma hızına bağlı olarak kısmen beynit ve 
hatta martensit de oluşturmak olasıdır. Bunun bir örneği Şekil 32’da özetlenmiştir. 
 

 
Şekil 32 

 

Daha yüksek tokluk ve daha yüksek dayanç düzeylerine erişebilmek için ferrit+perlitli içyapılardan 
ferrit+beynitli içyapılara doğru kayma sözkonusudur. Isılmekanik süreçler ve hızlandırılmış soğuma 
uygulanarak gerçekleştirilen bu içyapıların API X simgeli çelik eşdeğerleri Şekil 33’de görülmektedir. 
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Şekil 33 

 

Bu çeliklerde “beynit” olarak tanımlanan içyapı çoğunlukla karbür içermeyen ve beynit ferriti olarak 
tanımlanan iğnemsi biçimli aşırı doymuş ferrittir. Ti katımlı YDDA çeliklerine B katımları ile 
oluşturulabilen bu tür içyapı, olağan çokgensel ferritli içyapılara göre üstün mekanik özellikler 
sergileyebilmektedir (Şekil 34). 
 

 
Şekil 34 

 

İğnemsi ferritli çeliklerin en büyük üstünlüklerinden birisi de BAUSCHINGER OLGUSU’nu 
göstermemeleridir (Şekil 35). 

ÇOKGENSEL FERRİT 



Tekin, E. 

77 
 

 
Şekil 35 

 
Saclardan boru üretiminde dayanç yitimine neden olan bu olgu sürekli σ-ε eğrisi sergileyen iğnemsi 
ferritli çeliklerde görülmemektedir. Bu özellik temelinde, hem çokazalaşımlamaYA ve hem de 
içyapılara göre bir sınıflandırma yapıldığında Şekil 36’daki gibi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. 

 
Şekil 36 

Son araştırmalara örnekler: Guo v.d. Nb+V+Ti+Mo+Ni içerikli bir YDDA çeliğinde, kalınlığı 200 nm 
boyutlu çok küçük alt beynit oluşturarak akma dayancını 900 MPa düzeyine ulaştırdılar (10). Jun v.d. 
sürekli dökümle üretilmiş Nb-Ti içerikli YDDA çeliklerinde çökelim sertleşmesini niyobyumca varsıl 
(Nb,Ti)CN çökeltilerinin gerçekleştirdiğini kanıtladı (11). Benzer biçimde bir Nb-Ti içerikli YDDA 
çeliğinde Jung v.d. (12) (Ti,Nb)C çökeltilerinin, gerinimli ostenit tanelerinin yenilenmesine bağlı olarak, 
çözünmemiş (Ti,Nb)CN çökeltilerinin arayüzeylerinde oluştuğunu ve 850°C – 900°C sıcaklık aralığında 
da yenilenmiş ostenitte yalın Nb, Ti ve V karbürleri ile (Ti,Nb)C çökeltilerini gözlemlediler. 
 
Ti-Nb içerikli YDDA çelikleri ile çalışan Craven v.d. (13) ilk TiN çökeltilerinin ve daha sonra da Nb(CN) 
ve AlN çökeltilerinin çökeldiğini belirlediler. Misra. v.d. (14) yeni geliştirdikleri Nb-Ti içerikli 770 MPa 
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akma dayançlı bir YDDA çeliğinde 120-500 nm boyutlarında TiN, rastgele dağılmış ve 10-200 nm 
boyutlarında (Nb,Ti)C ve ayrıca küresel ya da iğnemsi görünümlü 3-5 nm boyutlarında çok küçük 
(Nb,Ti)C çökeltileri gözlemlediler. Mishra v.d. (15) ise HSLA-100 çeliğinde karmaşık (Cr,Mn,Mo,Nb)CN 
çökeltileri buldular. Atom sondalı tomograf (APT) kullanarak Timokhina v.d. (16) Ti-Mo içerikli 
çeliklerde hem karbürlerin kesin bileşimini Ti0,96Mo0,02C0,6 ve hem de çökeltilerin ortlama büyüklüğünü 
ölçerek 2,0±0,5 nm olduğunu saptadılar. 
 
Nb-V içerikli YDDA çelikleri üzerine çalışan Olasolo v.d. (17) iğnemsi ferritli içyapıların en yüksek 
akma dayancını sağladığını; B-katımlı Nb-V içerikli YDDA çelikleri ile çalışan Rodriguez v.d. (18) ise 
denetimli haddeleme sonrası hızlandırılmış soğuma uygulamalarının dayancı daha da arttırdığını 
gözlemlediler. Lee v.d. (19) Nb+Mo içerikli YDDA çeliklerinin Nb+V içeriklilere oranla daha üstün 
olduklarını kanıtladı. YDDA çeliklerinde V ve Ti katımlarının içyapı ve mekanik özellikler üzerindeki 
etkilerini Show v.d. incelediler (20). Reip v.d. (21) yeni geliştirilen bir ince yassıkütük üretim teknolojisi 
olan CSP (compact strip production) uygulamasıyla ürettikleri V-Nb ve V-Nb-Ti içerikli YDDA çeliklerini 
araştırdılar. 
 
Das v.d. (22), Ar3 sıcaklığına yakın sıcaklıklarda denetimli haddelenen Ti-katımlı bir HSLA-80 çeliğinin, 
hızlandırılmış soğutmalı içyapısında martensit/ostenit (M/O) adacıkları gözlemledi; soğuma hızı 
düştükçe iğnemsi ferrit oranının görece azaldığını, çokgen ve çokgensi ferrit oranının arttığını belirledi. 
Mn-Mo-Nb katımlı YDDA çeliklerinde iğnemsi ferritli içyapılar en iyi sonucu vermektedir (23). 
 
Byoungchul v.d. (24,25) 2 evreli (α+γ) bölgesi yerine tek evreli (α) bölgede uygulanan denetimli 
haddelemenin daha yüksek mekanik özellikler oluşturduğunu belirledi. Jang ve Stumpf (26), Ni-Ti 
içerikli YDDA çeliklerinde Mo katımlarının ve önceki yoğruk bozunumların iğnemsi ferrit oluşumuna 
etkilerini araştırdılar; hızlandırılmış soğuma sonucu oluşan içyapılar hem iğnemsi ve hem de 
çokgensel ferrit içermekte idi. Ancak, bunların düzeni karmakarışık ve ayrıca M/O adacıkları içermekte 
idi. Gomez v.d. (27) ise X-80 çelikleri ile çalışarak çok yüksek dislokasyon yoğunluğu içeren birbiri 
içine geçmiş karmaşık, iğnemsi ferritli içyapılar gözlemlediler ve bu tür içyapıların kesintisiz akma 
gösterdiğini kanıtladılar. 
 
Diğer yandan Cuddy (28) YDDA çeliklerinde en uygun iğnemsi ferritli içyapı oluşturabilmek için düşük 
sıcaklıklarda bitirme bozunumlarını artırarak öncelikle ince uzun bazlamamsı ostenit taneleri 
oluşturmak gerektiğine dikkat çekti. 
 
Nb-V-Mo içerikli X-70 ve X-80 çeliklerinde oluşturulan içyapıların iğnemsi ferrit, çokgensel ferrit ve 
(M/O) adacıkları içerdiklerini belirleyen Shin v.d. (29) bu tür içyapılı çeliklerin Charpy çarpma tokluğu 
ilişkisini araştırdılar. 
 
Anlaşılacağı gibi petrol ve doğalgaz boruları çelikleri üzerine yapılan araştırmalar daha yüksek akma 
dayancı ve daha üstün tokluk düzeylerine erişebilmek üzere sürdürülmek zorundadır. 
 
Son Değerlendirmeler: En az 50 yıl daha yeni petrol ve doğalgaz yatakları bulunup işletileceği, petrol 
ve doğal gazın da yataklarından, kullanım bölgelerine daha çok ve etkin olarak taşınımlarının 
yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, daha büyük çaplı ve daha yüksek dayançlı petrol ve 
doğalgaz borularının kullanımı da kaçınılmazdır. 
 
Bunların gerçekleştirilebilmesi daha yüksek dayançlı daha tok çeliklerin üretimini zorunlu kılmaktadır. 
Bunun için metalbilimsel yöntemler kullanılarak bilimsel verilere ulaşılması gerekir. Bugüne dek 
bilinenlere ek farklı, değişik ve yeni bilgilere ulaşmak için AR-GE etkinliği zorunludur. Türkiye çelik 
sanayii de bu alanda şimdiye değin çok gerilerde kalmasına karşın, ileriye dönük akıllı planlarla bu 
alanda yeni ve taze bir atılım yapabilir. 
 
API standardı boruların çelikleri konusunda bilinen metalbilimsel veriler şöylece sıralanabilir: 

 Petrol ve doğal gaz boru çelikleri düşük, çok düşük karbonlu ve çokazalaşımlama elementleri 
(Nb, Ti, V ve Mo) içeren çeliklerdir. 

 Dayanç artışı tane küçülmesi ile çökelim sertleşmesi olguları yaratarak sağlanır. 

 Üretimleri denetimli haddeleme süreci ile gerçekleştirilir. 

 Denetimli haddelemenin amacı çok küçük iğnemsi ferrit taneleri oluşturarak hem akma 
dayancını ve hem de tokluğu arttırmaltır. 
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 Çok azalaşımlama elementleri akıllıca seçilmeli ve bunların oluşturdukları karbür, nitrür ve 
karbonitrürlerin hangi oluşumları sağladıkları (Çizelge 7) ve hangi sıcaklık aralıklarında 
çökeldiği 
 (Şekil 37) iyi bilinmelidir. 

ÇİZELGE 7 

                 ÇÖKELTİ TÜRÜ VE BÜYÜKLÜĞÜ ÇÖKELME TÜRÜ ÖRNEK 

 
KABA KALINTILAR 

~10
4
nm 

KATILAŞMA ÖNCESİ YA DA 
KATILAŞMA SIRASINDA ÇÖKELME 

TiN, ZrN 
Ti4C2S2 
Zr4C2S2 

KÜÇÜK ÇÖKELTİLER 
10

1
nm 

γ- EVRESİNDE ÇÖKELME 
TiN 

ORTA BOY ÇÖKELTİLER 
~10

2
nm 

γ-TANE SINIRLARINDA  
VE İÇLERİNDE ÇÖKELME 

NbC 
TiC 
BN 

GERİNİM İTİMLİ ÇÖKELME 
NbC 
TiC 

DİZİLİ KÜÇÜK ÇÖKELTİLER 
10

1
nm 

γ/α ARA EVRELERİNDE ÇÖKELME 
NbC 
TiC 

V(C,N) 

EN KÜÇÜK ÇÖKELTİLER 
<10

1
nm 

 
FERRİTTE ÇÖKELME 

NbC 
TiC 

V(C,N) 

 

 
Şekil 37 

 

 Bu bilgiler ışığında, denetimli haddelemenin hangi sıcaklık aralıklarında ve % kaç ezme 
uygulanarak gerçekleştirileceği belirlenmeli ve bir denetimli haddeleme programı 
oluşturulmalıdır. 
 

 Denetimli haddeleme sonrası soğumanın önemi son 10 yılı aşkındır iyice öne çıkmıştır. 
Üretilen çeliğin SSD eğrileri belirlenip soğuma, amaclanan içyapıyı oluşturacak düzeylerde 
uygulanmalıdır (Şekil 38). 
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Şekil 38 

 

Soğumanın başladığı sıcaklık, soğuma hızı belirlediğinden oluşan içyapıyı doğrudan 
etkilemektedir (Şekil 39). 

 
Şekil 39 

 

 Öyleki, denetimli haddeleme sonrası soğuma uygulaması, akma dayancını en az 100 MPa 
arttırabilmektedir (Şekil 40). 

ISILMEKANİK DENETİMLİ HADDELEME (IMDH) SÜRECİNDE 
İÇYAPI DENETİMİ 
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Şekil 40 

 

 Modern API standardı boru çeliklerinin içyapıları yüksek dislokasyon yoğunluklu ve çökelim 
sertleşmesi yaratan bileşikleri içeren iğnemsi ferritlidir. Ancak, iğnemsi ferritlerin tekdüze 
büyüklüklü ve dağılımlı olması gerekir (Şekil 41). 

 
Şekil 41 

 

 Bu alanda yapılan araştırmalarda modern araştırma yöntemleri kullanılmalı ve Şekil 42’de bir 
örneği görülen, T.E.M çalışması benzeri çalışmalar yapılmak zorundadır. 

 
Şekil 42 

 

 Bilimsel bilgi olmadan ve bilimsel bilgilere dayanan üretim olmadan başarı olamaz. Üretimi 
hedeflenen çeliğin istenilen özellikleri karşılaması çok önemlidir. Bu nedenle, Çizelge 8’de 
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yüksek basınçlı yenimli gaz borularının çeliklerinin üretiminde kullanılması gerekli denetim 
hususları örneğinde belirtildiği gibi konunun önemli hususları ve yapılması gerekenler 
belirlenip masaya yatıtılmalıdır. 

ÇİZELGE 8 

 
 

 Türkiye X-70, X-80 ve X-100 çeliklerini üretecek bilgi birikimine sahiptir. Ancak, bunu 
uygulamaya geçirmek için kararlılık ve bilimsel araştırmalarla destek gerekmektedir. 

 

Teşekkür 

 

Bu bildirinin zamanında hazırlanması için gerek bilgisayarda kaynak tarama ve gerekse yazım 
konusunda bana, asistanlarım Ozan Özkan ve Oğuzhan Temel çok yardımcı oldular. Kendilerine 
teşekkürü borç bilirim. 
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Özet 

 

Önemi giderek artan raylı sistem taşımacılığındaki gelişmelere paralel olarak, ray malzemesinin üretim sürecini ve 
nihai rayın kalitesini denetleyen prosedürler de gelişmektedir. Rayın yapısal ve mekanik özelliklerini karakterize 
etmek amacıyla geliştirilen uluslararası standartlarda, temel olarak, rayın üretim sürecini, mikroyapısını ve 
mekanik özelliklerini belirleyen deney ve inceleme yöntemleri yer almaktadır. 
 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan standartlarda, nihai rayın mekanik özelliklerini belirlemede, geçmişten bu 
yana kullanılagelen sertlik ve çekme deneylerinin yanı sıra, yorulma, kırılma tokluğu ve yorulma çatlak ilerleme 
hızı deneyleri de uygulanması istenen yöntemlerdir. Kırılma mekaniği yaklaşımı, çatlaklı bir malzemede ani 
kırılma hasarının meydana geleceği yükleme koşullarını ve çevrimsel yükleme altında çalışan malzemelerde bu 
hasarın ortaya çıkma süresini belirlemek amacıyla malzeme biliminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz konusu 
hasar kriterlerinin, çoğunlukla, kırılma tokluğu ve yorulma çatlak ilerleme hızı deneyleriyle belirlendiği bu 
yaklaşımda elde edilen veriler, malzemenin diğer mekanik özellikleriyle birlikte değerlendirilerek bir tasarım kriteri 
olarak dikkate alınmaktadır. 
 
Uygulanması istenen tüm deney ve incelemelerin, doğal olarak, rayın çalışma koşullarındaki performansını en 
doğru şekilde belirlemeye yardımcı olması hedeflenmektedir. Özellikle kırılma mekaniği yaklaşımı içinde 
değerlendirilen deneylerde, çok sayıda test parametresinin olması ve bunların çatlak davranışına önemli ölçüde 
etki etmesi sebebiyle, bu parametrelerin her birinin etkisinin incelenmesi ve rayın performansına etkisinin 
bilinmesi önemlidir. 
 
Bu çalışmada, uluslararası standartların bir gereği olarak raylara uygulanan kırılma mekaniği deneylerinin, 
numune geometrisi, deneyin yapılışı ve sonuçların standartlarda yer alan kabul limitlerine bağlı olarak 
yorumlanarak tanıtımı yapılacak, ayrıca uluslararası alanda raylara uygulanan kırılma mekaniği kapsamındaki 
çalışmalara yer verilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Mekanik özellik, Kırılma tokluğu, Ray çeliği, Yorulma çatlak ilerleme hızı. 
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ÇELİKLERİN DÜŞÜK SICAKLIK NİTRASYONU 
LOW TEMPERATURE NITRIDING OF STEELS 

 

Hüseyin Çimenoğlu 
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 

34469 Maslak, İstanbul, E-posta: cimenogluh@itu.edu.tr 

 
Özet 
 
Nitrasyon olarak isimlendirilen yüzeye azot emdirme işlemi, özellikle ıslah çeliklerine, takım çeliklerine ve düşük 
alaşımlı çeliklere teknolojik olarak yaygın bir şekilde uygulanan yüzey sertleştirme yöntemidir. Bu yüzey 
sertleştirme yönteminde, azot emdirilen çelik yüzeylerinde demir nitrür bileşikleri (γ’ ve/veya ε) içeren bir tabaka 
ve onun hemen altında azotça zengin katıeriyik zonu oluşmakta ve böylelikle malzemenin aşınma direncinde 
önemli artışlar elde edilmektedir. Nitrasyon konvansiyonel olarak; gaz, sıvı veya plazma ortamlarında 500-575

o
C 

sıcaklık aralığında gerçekleştirilmektedir. Ancak paslanmaz çeliklerde krom nitrür oluşturmak suretiyle 
malzemenin korozyon direncini olumsuz yönde etkilediğinden, konvansiyonel koşullardaki nitrasyon teknolojik 
olarak paslanmaz çeliklere uygulanmamaktadır. Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırmasına yönelik olarak 1980’li 
yılların ortalarında ostenitik paslanmaz çeliklere özgün düşük sıcaklık nitrasyon işlemi geliştirilmiştir. Düşük 
sıcaklık nitrasyon işlemi yüzeyde nitrür ve/veya karbür çökeltisi içermeyen azotça zengin ostenit katı eriyiği (S-
fazı) oluşturma prensibine dayanmaktadır. 
 
Bu sunumda 107M409 nolu "Akışkan Yatak Teknolojisi ile Yüzeylerinde Katıeriyik Tabakası Oluşturulan Medikal 
Çeliklerin Karakterizasyonu" başlıklı TUBİTAK projemizin bulguları ışığında düşük sıcaklık nitrasyon işleminin 
ostenitik paslanmaz çeliklerin aşınma, yorulma ve korozyon direnci üzerindeki etkileri açıklanacak ve diğer çelik 
kalitelerine (martensitik paslanmaz çelikler, takım çelikleri) uygulanabilirliğine yönelik İTÜ Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü'nde yapılan çalışmalar özetlenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ostenetik paslanmaz çelik, nitrasyon, aşınma, korozyon, yorulma 
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Özet 
 
Çeliğe alaşım elementi olarak ilave edilen 7-40 ppm borun, sertleşebilirliği arttırmanın yanı sıra mikroyapı ve 
mekanik özellikleri iyileştirdiği bilinmektedir. Borun oksijen ve azota karşı ilgisinin yüksek olması, çeliklere bor 
ilavesinin vakumlu indüksiyon ocağında yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda literatürde vakumsuz 
indüksiyon ocağında borlu çelik üretimi ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Vakumsuz indüksiyon 
ocağında yapılan ppm mertebesinde borlu çelik üretimi bu nedenle büyük önem arz etmektedir. Yapılan bu 
çalışmada vakumlu ve vakumsuz indüksiyon ocaklarda ayrı ayrı döküm yapılmış ve döküm süreçleri incelenmiştir. 
Bu döküm süreçlerinde çelik içerisinde çözünmüş olan oksijen ve azot tarafından borun bağlanması kontrol 
edilmeye çalışılmıştır. Boru oksijenden korumak için sıvı çelik; kalsiyum, alüminyum ve silisyumdan herhangi biri 
veya birkaçı kullanılarak ön deoksidasyona tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada deoksidasyon için Al seçilmiştir. 
Titanyum (Ti) veya Zirkonyum (Zr) kullanmak suretiyle de, sıvı çelik içindeki azotun bor yerine Ti veya Zr ile 
reaksiyona girmesi sağlanmaktadır. Bu elementlerden ise, yaygın kullanılan Ti seçilmiştir. Vakumlu ve vakumsuz 
indüksiyon ocaklarında elde edilen kimyasal analizlerin birbirlerine yakın miktarlarda olmasına dikkat edilmiştir. 
Vakumlu indüksiyon ocağında ilave edilen alüminyum, titanyum ve bor miktarı vakumsuz indüksiyon ocağında 
ergitmeye göre farklı miktarlarda ilave edilmesi planlanmıştır. Örneğin vakumlu indüksiyon ocağında boru 
oksijenden korumak için 300 ppm Al, azottan korumak için 300 ppm Ti ilave edilmiştir. Vakumsuz indüksiyon 
ocağında ise 600 ppm Al ve 600 ppm Ti ilave edilmiştir. Bunun nedeni vakumsuz indüksiyon ocağının atmosfere 
açık olmasıdır. Atmosfere açık olan vakumsuz indüksiyon ocağındaki sıvı çeliğin üzerine perlit tozu atılarak sıvı 
yüzeyinde katman oluşturulmak suretiyle atmosfer etkisi azaltılmıştır. Fakat element ilave edilmesi esnasında sıvı 
çeliğin atmosferden oksijen ve azot alma olasılığı bulunmaktadır. Bu çalışmada, vakumlu ve vakumsuz indüksiyon 
ocaklarında borlu çelik üretim süreci esnasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözümler üretilmiş ve üretilen 
çözümler literatür ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Bor, Ferrobor, Borlu Çelikler, İndüksiyon Ocakları 

 

1. Giriş 
 
Alaşım elementi olarak bor ihtiva eden çeliklerin kullanım alanlarının hızla artması, borlu çeliklerin dolayısıyla 
borun önemini bir kat daha artırmaktadır. Ayrıca bileşim elementleri bakımından ucuz olan çeliklere, diğer 
bileşimlerin tersine yüzde (%) mertebesinde değil, milyonda (ppm) mertebesinde ilave edi lerek mukavemet 
değerleri bakımından mevcut piyasa şartlarında pahalı sayılan molibdenli, niyobyumlu, vanadyumlu ve titanyumlu 
çeliklerin kalitesine ulaşabilmektedir [1]. 
 
Dünyada üretilen birçok borlu çelik mevcuttur. Üretilen borlu çeliklerin çoğu Mn ve Cr ile alaşımlandırılmaktadır. 
Bazı hallerde Ni ve Mo içermektedir. Genellikle karbon oranı % 0,10 ile % 0,45 arasında değişen çeliklere ve 
düşük alaşımlı çeliklere bor ilave edilmektedir. Borlu çelikler sertleştirilmiş, temperlenmiş ve bazı hallerde yüzey 
sertleştirilmiş koşullarda kullanılmaktadır. Genelde toplam bor içeriği, çözülmeyen bor bileşikleri de dahil olmak 
üzere % 0,006 (60 ppm) değerini geçmemektedir. Borlu çelikler alüminyum ile deokside edilmektedirler. 
Deoksidasyon sonucu yapıda % 0,03 (300 ppm) oranında alüminyum kalabilmektedir. Ayrıca borlu çeliklere, 
genellikle % 0,03 (300 ppm) titanyum ilavesi ile TiN çökelti ve/veya partükülleri oluşturulabilmektedir[2-4]. 
 
Literatürde borlu çelik üretimi vakumlu indüksiyon ocağında yapılmaktadır. Vakumlu indüksiyon ocağında 300 
ppm Al ilave edilerek yapılan deoksidasyon işlemi çelik içerindeki mevcut oksijenden ppm oranlarındaki ilave 
edilecek boru korumak içindir. Yine vakumlu indüksiyon ocağında 300 ppm Ti ilave edilerek yapılan nitrüdasyon 
işleminin amacı çelik içerindeki boru korumaktır. Al ve Ti ilave edildikten sonra bor ilave edilmektedir[5,6]. 
Vakumsuz indüksiyon ocağında ise hem çelik içerisindeki oksijen ve azottan hemde havadan ergiyik içerisine 
karışacak oksijen ve azottan ilave edilecek boru korumak amaçlanmıştır. Bu nedenle Al üç katı oranında, Ti 
oranları ise iki katına çıkarılarak ilave edilmiştir. Bu çalışmada vakumsuz ve vakumlu indüksiyon ocağında değişik 
oranlarda bor içeren çelikler üretilerek, vakumlu ve vakumsuz indüksiyon ocağında değişik oranlarda bor içeren 
çeliklerin üretim şartları karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.  
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2. İndüksiyon Ocakları 
 
İndüksiyon ocağı prensip olarak bir primer fazla sarılmış bobin ve birde sekonder sargıdan oluşan bir 
transformatöre benzemektedir. Ocağın bobinine alternatif akım tatbik edildiğinde şarj da daha büyük bir akımla 
indüklenir ve şarjın bu akımın geçişine gösterdiği direnç ergitme ve ısıtma için gerekli ısıyı meydana çıkarır. 
Kısaca indüksiyon ocakları tatbik edilen manyetik alanın ergitilen malzemede akım indüklemesi ve bu akıma 
malzemenin gösterdiği direncinden dolayı ısı meydana getirmesi esasına dayanır. 
 
Türk döküm sektöründe indüksiyon ocağı kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. İndüksiyon ocaklarının yatırım 
masrafları çok yüksek olmayıp, işletmede kapladığı saha nispeten azdır ve hava kirliliğine de sebep 
olmamaktadır. Bu ocaklarda ergitme hızı ve şarj bileşimi kolayca kontrol edilip her ergitmede kaliteyi aynen 
sağlamak çok kolaydır. Ergitmede kayıplar çok az olup tabii bir elektro-manyetik karıştırma sonucu alaşımlama 
daha kolay olmakta ve çok küçük şarj malzemeleri ile torna talaşı bile değerlendirilebilir.  

 

  
a)                                                            .                  b) 

 
Şekil 1. a) Vakumlu indüksiyon ocağı b) Vakumsuz indüksiyon ocağı 

 
Çok değişik alaşımlama olanakları olduğu gibi kontroller çok basit olup istenildiğinde basitçe otomatikleştirilebilir 
ve sıcaklık kontrolü çok hassas olup yüksek sıcaklıklara çıkılabilir. Daima çalışmaya hazır durumda olduğundan 
çabucak işletmeye alınabilmekte ve durdurulabilmektedir. İndüksiyonla ergitmede kayıpları çok az olmakta ve 
daha temiz döküm malzemesi sağlamaktadır[7]. Ayrıca indüksiyon ocakları vakumlu ve vakumsuz olarak 
üretilmektedir(Şekil 1). 

 

3. Borlu Çelik Üretiminde Elementlerin Etkisi 
 
Borlu çelik üretiminde dikkat edilen elementler genellikle titanyum, alüminyum ve azottur. Genel olarak titanyum; 
V, Mo, W ve Nb gibi kuvvetli karbür ve nitrür yapıcıdır. Östenitik çeliklerde yapılarda denge sağlar, genel olarak 
çeliklerde taneleri inceltir. Ayrıca, Al ile birlikte deoksidan madde (oksit giderici) olarak da sakin dökülen çeliklerde 
de kullanılır. Azot ise nitrür teşekkül ettirdiği için önemlidir. Çelikte yaşlanma meydana getirir. Yaşlanmanın sorun 
olmadığı durumlarda, sertliği, mekanik dayanımı ve atmosfer korozyonuna dayanımı arttırır. Uygun alaşımlı 
çeliklerin yüzeyine nüfuz ettirilerek, yaklaşık 1100 VSD değerine kadar yüzey sertliğine ulaşılması sağlamaktadır. 
Aynı zamanda, kırılganlığa neden olur ve şekillendirilebilirlik özelliklerini kötüleştirir[8]. 
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Şekil 2. Bor nitrür ve titanyum nitrürün oluşum önceliğine göre Ellingham Diyagramı. 

 
Borun oksijen ve azota karşı ilgisinin yüksek olması nedeniyle, genelde çeliğe 300 ppm alüminyum ve titanyum 
ilave edilmektedir. Şekil 2. de borun azot ile BN oluşturmadan önce azota karşı ilgisinin daha fazla olduğu 
titanyum ile TiN (Ti+N→TiN) bileşiği oluşturduğu Ellingham Diyagramında görülmektedir. Bundan dolayı bor 
ilavesi öncesi titanyum ilave edilerek borun azot ile birleşerek BN oluşumunun önlenmesi ve borun elementel 
olarak çelik içerisinde kalması sağlanmıştır. Vakumsuz indüksiyon ocağında bir döküm söz konusu olduğunda 
300 ppm Ti oranı iki katına çıkarılarak ppm mertebesindeki borun malzeme içerisinde kalması sağlanmıştır. 
Vakumsuz indüksiyon ocağında yüzeyine perlit tozu atılarak kısmen de olsa atmosfer etkisi azaltıldığında iki kat Ti 
oranı yeterlidir. Perlit tozu gibi atmosfer etkisini azaltacak bir yöntem kullanılmayacak ise bu iki kat Ti oranı tekrar 
hesaplanır. 

 
Şekil 3. Alüminyum, silisyum, kalsiyum ve borun oksitle bileşik oluşturma önceliğine göre Ellingham Diyagramı[9] 
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Alüminyum en güçlü oksijen gidericidir. Azot ile nitrür teşekkül ettirir, ısıtmada tane kabalaşması ve çeliğin 
yaşlanma eğilimin azaltır. Çelik üretiminde, taneleri inceltir. Akma dayanımını ve darbe tokluğunu arttırıcı etki 
gösterir. Şekil 3. de borun oksijenle bileşik B2O3 (∆G° Serbest Enerjisi -600 kJ/mol olan) oluşturmadan önce 
oksijenin bora göre ilgisinin daha yüksek olduğu alüminyum ile bileşik Al2O3 (∆G° Serbest Enerjisi -850 kJ/mol 
olan) oluşturduğu Ellingham Diyagramında görülmektedir. Borlu çelik üretiminde boru oksijenden korumak için bor 
ilavesi öncesi alüminyum ilave edilerek boru çelik içerisinde elementel seviyede kalması sağlanmıştır. Llewellyn 
ve arkadaşları[10], SAE 8600 çeliğine vakumlu indüksiyon ocağında ilave ettikleri boru oksijenden korumak için 
300 ppm alüminyum ve boru azottan korumak için ise 300 ppm titanyum ilave etmişlerdir. Taylor ve 
arkadaşları[11] ise, vakumlu indüksiyon ocağında boru oksijen ve azottan korumak için 340 ppm alüminyum ile 
400 ppm titanyum ilave etmişlerdir. Vakumsuz indüksiyon ocağında yüzeyine perlit tozu atılarak kısmen de olsa 
atmosfer etkisi azaltıldığında üç kat Al ilave edilmiştir. Perlit tozu gibi atmosfer etkisini azaltacak bir yöntem 
kullanılmayacak ise bu üç kat Al oranı tekrar hesaplanır. 

 

4. Vakumlu ve Vakumsuz İndüksiyon Ocağında Döküm İşlemi 
 
İndüksiyon ocaklarında ergitme kapasitelerine göre ocaklar şarj edilirler. Ergitme sıcaklığı malzemeye göre 
değişmektedir. Düşük karbonlu çeliklerde indüksiyon ocağında ergitme işlemi 1635 °C sıcaklıklarda yapılmıştır. 
1635 °C sıcaklıklarda eriyikte banyo hareketi oluşmuştur. Oluşan banyo hareketi elektromanyetik bir harekettir. 
Ergimiş metal banyosunun düzgünce karışımı çok önemlidir. Bu karışım bileşim ve sıcaklık dağılımı bakımından 
homojen bir banyo sağlamalıdır. Banyonun hareketi şarj edilen soğuk metali kısa bir zamanda ergitebilecek bir 
seviyede olmalı ve aynı zamanda silisyum, karbon, titanyum, alüminyum ve bor gibi alaşım ilavelerinin hızlı bir 
şekilde homojen olarak dağılımını sağlayabilmelidir. 

    
                                   a)                                                                                      b) 
 

Şekil 4. a) Vakumlu indüksiyon ocağı, b) Vakumsuz indüksiyon ocağı 
 

Vakumlu indüksiyon ocağına malzeme şarj edildikten sonra vakum ünitesi devreye girmiştir(Şekil 4.a). Vakum 
ünitesi devreye girdikten sonra ergitme işlemine başlanmış ve. ergiyik oluşuktan sonra önceden hazırlanmış Al ve 
Ti ilave edilmiştir. Borun ilavesi en son yapılmış ve çok kısa bir süre sonra döküm işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Ergiyik halde bekleme süresi artıkça malzeme içerisindeki alaşım elementleri oranlarında azalma meydana 
gelmiştir. Vakumlu indüksiyon ocaklarında genellikle kokil ya da seramik kalıp kullanılmaktadır. Seramik ya da 
kokil kalıp homojen bir katılaşma olması açısından önceden ısıtılamamaktadır. 
 



Çarboga,C., İnem, B. ve İmer, C.S. 

91 
 

 
 

Şekil 5. Vakumsuz indüksiyon ocağında ergiyik üzerine perlit tozu atılmış fotoğraf 
 

Vakumsuz indüksiyon ocağında malzeme şarj edilmiş(Şekil 4.b) ve ergime işlemi oluşur oluşmaz ergiyik yüzeyine 
perlit tozu atılarak sıvı çelik ile havanın teması kesilmiştir(Şekil 5). İlave edilecek alüminyum, vakumsuz 
indüksiyon ocağında vakumlu indüksiyon ocağına göre üç kat olarak ilave edilmiştir. Titanyum ise iki kat ilave 
edilmesi yeterli olmuştur. Alüminyum, titanyuma göre daha fazla kayıp vermektedir. Perlit tozu ergiyik yüzeyinden 
metal çubuk ile alındıktan sonra sırasıyla Al, Ti ve bor ilave edilmiş ve seramik kalıplara döküm işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Seramik kalıplar döküm öncesi yaklaşık olarak 400 ila 450 °C sıcaklıklarda ön ısıtma yapılmış 
ve bu durum yapılan döküm işleminin çeliğin her tarafında homojen olarak katılaşmasını sağlamıştır. Bor, ferrobor 
malzemeden hesaplanarak ilave edilmiştir. Vakumsuz indüksiyon ocaklarında döküm işlemleri ocak kapasitene 
göre hazırlanan seramik kalıplara dökülmektedir. 

 
5. Sonuçlar 
 
Vakumlu indüksiyon ocağında deoksidasyon ve nitrürasyon işlemi vakumsuz indüksiyon ocağına göre daha kolay 
yapılmıştır. Deoksidasyon işleminde ilave edilecek Al miktarı vakumsuz indüksiyon ocağında vakumlu indüksiyon 
ocağına göre üç katı ilave edilmiştir. Nitrürasyon işleminde ise Ti ilave oranı iki katı ilave edilmiştir. Vakumlu ve 
vakumsuz indüksiyon ocaklarında alaşım elementi ilave sırası Al, Ti ve B olarak düşünülmüştür. Uzun süre 
yüksek sıcaklıklarda bekletilirse alaşım elementlerinde kayıplar meydana gelmeye başlamaktadır. Bu nedenle, 
alaşım elementleri ilave sonrası bekleme süresi 5-10 saniyeyi geçmemelidir. Vakumlu indüksiyon ocağında 
seramik ya da kokil kalıplara ön ısıtma yapılamazken, vakumsuz indüksiyon ocaklarında ön ısıtma yapılabilmiştir. 
Vakumsuz indüksiyon ocaklarında perlit tozu kullanarak kısmen de olsa hava ile ergiyik arasındaki temas 
kesilmiştir. 
 
Borlu çelik üretiminde vakumlu indüksiyon ocağının kullanımı daha avantajlı olduğu görülmüştür. Alaşım 
elementlerinin ppm oranlarında kontrolü daha kolay sağlanmıştır. Dezavantajı ise içerisinden örnek sıvı numunesi 
alınamamış ve seramik kalıpların homojen tane dağılımı için ön ısıtmaya tabii tutulamamıştır. Vakumsuz 
indüksiyon ocağının en önemli avantajı içerisinden sıvı numune alınabilmesidir. Alınan sıvı numune sayesinde 
alaşım elementleri kayıpları tekrar ilave ederek tamamlanmıştır. Bu durum ergiyiğin kimyasal analiz kontrolünü 
kolaylaştırmıştır. Ayrıca seramik kalıplara ön ısıtma yaparak daha homojen bir katılaşma sağlanmıştır. 
Dezavantajı ise hassas dökümlerde (ppm mertebesindeki) istenilen oranları elde etmek oldukça zor olmuştur. 
Fakat ilave yöntemler kullanarak örneğin perlit tozu gibi kısmen de olsa atmosferin etkisi minimuma çekilmesi, 
ergiyik içerisine argon gazı püskürtülerek sıvı içerisindeki oksitlerin yüzeye çıkartılması ve ilave edilecek alaşım 
oranı artırılarak istenilen hassas oranlar elde edilebilmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada,  döküm yöntemiyle AISI 304 paslanmaz çelik malzeme üretilmiş, üretim sırasında Al-Ti-B master 
alaşımından farklı oranlarında B  ilavesi yapılmış, B ilavesinin üretilen 304 paslanmaz çelik malzemenin 
mikroyapısı ve mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Deneyler sonucunda ilave edilen B miktarına bağlı olarak 
mekanik özeliklerin iyileştiği belirlenmiştir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Al-Ti-B,  AISI 304 paslanmaz çelik, Mikroyapı, Mekanik özellikler 

 
 

A STUDY THE EFFECT OF BORON ADDITION ON MECHANICAL 
PROPERTIES OF 304 STAINLESS STEEL MATERIAL 

 
Abstract 
 
In this study, the method of casting made of AISI 304 stainless steel material, the Al-Ti-B master alloy production 
rates of different has been the addition of B, B, produced by the addition of 304 stainless steel materials 
microstructure and mechanical properties were investigated. As a result of experiments were improved 
mechanical properties, depending on the amount of B added. 

 
 

Keywords: Al-Ti-B,  AISI 304 stainless steel, microstructure, mechanical properties 

 
 

1. Giriş 
 
Bor ve ferrobor içerikli alaşım elementleri çelik endüstrisinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 
B düşük karbonlu çeliklerde ( % 0,25 C) ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan orta karbonlu çeliklerde ( % 0,4 
C) çok daha fazla etkilidir.  Düşük alaşımlı çeliklere düşük miktarlarda bor ilavesi sertleşebilirliği mükemmel 
şekilde arttırmaktadır [1-5]. Bu faydalı etkinin bor’un tane sınırlarına segregare olmasına atfedilmekte böylece 
tane sınırı enerjisini azaltarak östenitin ferrite dönüşümünü yavaşlatmaktadır. Borun oksijen ve azota karşı ilgisi 
yüksektir. Bu nedenle bor, çelik içinde çözünmüş olan oksijen ve azot tarafından bağlanır. Bunu önlemek için bor, 
bu iki elementten korunmalıdır. Boru oksijenden korumak için sıvı çelik; kalsiyum, alüminyum ve silisyumdan 
herhangi birini veya birkaçı kullanılarak ön deoksidasyona tabi tutulur. Titanyum (Ti) veya Zirkonyum (Zr) 
kullanmak suretiyle de, sıvı çelik içindeki azotun bor yerine Ti veya Zr ile reaksiyona girmesi sağlanır [6]. Çelik 
içerisinde B’un maksimum etkili olabilmesi için (N,Ti ve Mo) gibi alaşım elementleriyle birlikte kullanılmalıdır.  
Bununla birlikte düşük alaşımlı çeliklerde sertlik artışı için düşüş bor içeriğinin olması gerektiği ifade edilmektedir 
[1]. Metal alaşımlarının günümüz teknolojisindeki uygulaması ve önemi giderek artmaktadır. Bu tür alaşımlardan 
olan paslanmaz çelik ve alaşımları kolay dökülebilmeleri, özgül ağırlık ısıl genleşmelerinin iletkenliklerinin yüksek 
olması ve uygun mekaniksel özellikler göstermeleri nedeni ile teknolojik bir öneme ve çekiciliğe sahiptirler. 
Paslanmaz çelik ve alaşımlarında tane boyutunun kontrolü mikroyapının katılaşma sırasında ve katılaşmadan 
sonra kontrol altında bulunması ve amaçlara göre yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Mikroyapı ile Paslanmaz çelik 
ve gereçlerin mekanik özellikleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak kullanım amacına en uygun 
mikroyapının oluşumu sağlanmalıdır. Paslanmaz çelik dökümlerde tane inceltmenin verimliliği silisyumun 
morfolojisi, soğuma hızı ve döküm sıcaklığı gibi diğer üretim parametrelerinin çeşitliliği ile arttırılabilir.  Paslanmaz 
çelik ve alaşımlarında tane inceltilme işlemi, kaliteli ve nitelikli dökümler için çok önemli ve gereklidir.  
 
Paslanmaz çelik içerisine ilave edilen alüminyum, titanyum ve bor AISI 304 paslanmaz çelik malzememizde; 
alüminyum oksijen giderici olarak kullanılmış, akma dayanımını ve darbe tokluğunu arttırıcı etki göstermiş ve 
titanyum ile birlikte tane küçültücü görevine de katkıda bulunmuştur. Titanyum paslanmaz çeliklerde krom 
karbürün olumsuz etkisini giderebilmek için karbür oluşturucu alaşım elementi olarak kullanılmıştır. Bor ise 
malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik ve metalürjik özelliklerini olumlu yönde arttırdığı tespit edilmiş olup 
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korozyon direncini önemli ölçülerde arttırmıştır. Mevcut çalışmalar için ülkemizde en çok kullanılan paslanmaz 
çelik türü olması nedeni ile AISI 304 çeliği tercih edilmiştir. AISI 304 paslanmaz çeliği genel olarak mutfak 
eşyaları, evyeler, ev aletleri, endüstriyel mutfaklar, kimya ve petro-kimya sektörü, gıda sektörü, otomotiv sanayi, 
eşanjör ve boyler üretimi gibi çok çeşitli yerlerde kullanılma yelpazesine sahip olmaktadır. 
 
Bu çalışmada farklı oranlarda bor ilavesinin 304 paslanmaz çelik malzemenin mikroyapı ve mekanik özelliklerine 
etkisi araştırılacaktır. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Deneysel çalışmada, kullanılacak numuneler Albayrak Metal, Model, Döküm ve Makine Sanayi firmasında 500kg 
kapasiteli indüksiyon ocağında   AISI 304 paslanmaz çelik hurdası yüklenmiş ve atmosferde ergitilmiş, malzeme 
sıvı hale geldikten sonra sıvı çelik üzerine perlit ilave edilmiş, sıcaklık 1600

o
C çıktıktan sonra bu sıcaklıkta 

bekletme yapılmıştır. Daha sonra döküm işleminden önce Al, Al-Ti-B ve Ferrobor ilavesi yapılmıştır. Deneysel 
çalışmada kullanılan AISI 304 paslanmaz çelik numunelerin kimyasal analizi Çizelge 1’de belirtilmiştir. 
 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan AISI 304 malzemesinin kimyasal bileşimi, % ağ. 

 
 
 
 
 
 
Döküm işleminden önce sıvı AISI 304 paslanmaz çelik malzemeye farklı oranlarda Al-5Ti-1B master alaşımı ve % 
10-20 oranlarda bor ihtiva eden ferrobor alaşımı ilave edilmiştir. Karbondioksitle sertleşen reçine kalıplara (U-blok) 
1563 ºC, 1550 ºC ve 1560 ºC sıcaklığında numune dökümü gerçekleştirilmiştir. Normal oda sıcaklığında 
soğumaya bırakılmıştır. Çizelge 2 ve Çizelge 3’te alaşım elementli malzemelerin kimyasal analizi verilmiştir. 
 

Çizelge 2 . Çalışmada kullanılan AISI 304 malzemesinin alaşımlı kimyasal bileşimi, % ağ. 
 
 
 
 
 
 

 
Çizelge 3 . Çalışmada kullanılan AISI 304 malzemesinin alaşımlı kimyasal bileşimi, % ağ. 

 
 

 
 
 
 
 
Döküm halindeki ve alaşımlandırılmış numunelerden metalografik inceleme için numuneler alınıp, bu numunelere 
soğuk gömme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra numuneler sırasıyla, 180, 320, 600, 800 ve 1200 mesh’lik 
zımparalarla aşındırılmıştır. Numuneler 3 μm luk Al2O3 ile parlatılmıştır. Alkol ile temizlenen numuneler 10 gr 
okzalik asit 100 ml saf su karışımı ile elektrolitik dağlayıcı ile dağlanmış ve tekrar alkol ile yıkanıp ılık hava 
akımıyla kurutulduktan sonra mikroyapı incelemelerine hazır hale getirilmiştir.  
 
Mikroyapı incelemelerinde bilgisayar donanımına bağlantılı MEIJI marka optik mikroskop kullanılmıştır. 
Numunelerin sertlik ölçümleri için SHIMADZU marka mikro sertlik cihazı kullanılmış ve 0,05kg yük altında bu 
çalışmada kullanılan numunelerin düzlemsel yüzeyleri üzerinden HMV cinsinden sertlik değerleri ölçülmüştür. 
10’ar adet sertlik ölçülmüş ve sonuçların ortalaması alınmıştır. 
 
Çekme deney numuneleri TSEN 6892-1:2010 B standardına göre ( bu standart TS 138 EN 10002-1 (1996) 
standardının yerine geçmiştir.)  hazırlanmıştır. Numune boyutları Çizelge 4 de verilmiştir. Her numuneden 3’er 
adet kullanılarak çekme deneyi yapılmış ve sonuçların ortalaması alınmıştır. 
 

 
 
 
 

C Si Mn P S 

0,068 1,41 1,09 0,046 0,004 

Cr Ni Al Ti B 

19,299 9,05 0,004 0,004 <0,001 

C Si Mn P S 

0,082 1,36 1,06 0,044 0,004 

Cr Ni Al Ti B 

19,193 8,92 0,56 0,035 0,010 

C Si Mn P S 

0,082 1,38 1,06 0,044 0,004 

Cr Ni Al Ti B 

19,167 8,89 0,57 0,036 0,017 
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Çizelge 4 . Çekme deneyinde kullanılan deney numunesinin boyutları 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Deneysel Sonuçlar Ve Tartışma 

 
Döküm durumu AISI 304 paslanmaz çelik numuneye ait mikroyapılar Şekil 1’de verilmiştir.  Şekil 1’den görüldüğü 
gibi döküm durumu bor  içermeyen AISI 304 paslanmaz çelik malzeme tamamen östenitten oluşmaktadır.  
 

                                             
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil  1. Döküm durumu AISI 304  malzemesine ait mikroyapılar 

 
0,010 B ve 0,017 B içeren döküm durumu paslanmaz çeliğin mikroyapısı Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. 
Mikroyapının metalik matris ve ötektik yapıdan oluştuğu görülmektedir. Cr9Ni9 paslanmaz çeliğin yapısı östenit ile 
birlikte titanyum ve bor içermektedir [7,8]. Literatürde [9] Fe-25Cr-C-B alaşımı faz diyagramında, yüksek borlu 
paslanmaz çeliğin katılaşma prosesinin geleneksel 1Cr18Ni9Ti östenitik paslanmaz çeliklerden farklı olduğu 
belirtilmektedir. Bu durum, yüksek bor konsantrasyonundan dolayı alaşımın ötektik noktasının sol tarafa kayacağı 
ve belirli sayıda ötektik yapının oluşabileceğine atfedilmiştir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 Şekil  2. 0,010 bor  içeren  AISI 304 malzemesine ait mikroyapılar 

 
 
 
 
 
 
 

Sembol Değer Anlam 

b 5 mm Kalınlık 

B 15 mm Genişlik 

Lc 77 mm Paralel Uzunluk 

Lt 160 mm Toplam Uzunluk 

Lo 70 mm İlk Ölçü Uzunluğu 

Lu - Son Ölçü Uzunluğu 

So 75mm² İlk Kesit Alanı 
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Şekil  3. 0,017 bor  içeren  AISI 304 malzemesine ait mikroyapılar 

 
Bor içermeyen, 0,010 ve 0,017 bor içeren paslanmaz çeliğin sertlik değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Bor elementi 
döküm ve soğuma periyodu sırasında östenit içerisine çözünmekte ve buna bağlı olarak östenitik matrisin 
sertliğini oldukça artırmaktadır. Ayrıca 0,010 B içeren paslanmaz çeliğin sertliği bor içermeyen östenitik 
paslanmaz çelikten ve 0,017 B içeren paslanmaz çelikten daha yüksektir. 
 

 
Şekil 4. AISI 304 paslanmaz çelik malzemenin bor içeriğine bağlı sertlik değişimi 

 
AISI 304 paslanmaz çelik döküm numunelerin çekme test sonuçları Şekil 5’ de verilmiştir. Çekme test sonucuna 
bakıldığında akma dayanımında % 0,017 bor oranında 14 MPa artış olduğu, çekme dayanımında ise % 0,017 
bor’da 5 MPa artış olduğu gözlenmiştir. % uzamada ise dayanım artarken belirgin bir azalma olmuştur (Şekil 5.). 
Dayanım artarken sünekliğin azalması tokluğun azaldığını göstermektedir (Şekil 5). Şekil 5.’de  AISI 304 
paslanmaz çelik döküm numunelerin % 0,017 bor oranında akma dayanımı ve çekme dayanımı için optimum 
değer olarak görülmektedir. Sertlik testleri sonucu optimum bor oranın % 0,017’ye çıkması çekme testleri 
sonuçlarıyla da uyumlu olduğu görülmüştür. Literatürde [10], Ç1020 çeliğine değişik oranlarda bor ilave etmiş ve 
akma dayanımının 20 ppm bor oranında en yüksek değere ulaştığı belirtilmektedir. Diğer çalışmada ise, su 
verilmiş ve tavlanmış yüksek saflıktaki çeliklere değişik miktarda bor ilavesi yapılmış, çalışma sonucunda 
sertleştirilmiş ve tavlanmış çeliklerin çekme dayanımına B’un etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır [11]. 
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Şekil 5. AISI 304 paslanmaz çelik malzemenin bor içeriğine bağlı olarak çekme test sonuçları 

 
Şekil 6. da görüldüğü gibi % 0,010 bor oranından sonra % uzama artmaya başlıyor. % 0,017 bor oranına kadar 
dayanım artarken süneklik azalmaktadır.   
 

 
Şekil 6. AISI 304 paslanmaz çelik malzemenin bor içeriğine bağlı olarak % uzamanı değişimi 

 

4. Sonuçlar 
 
1. Optik mikroskop ile görülen turuncu renkte köşeli parçacıkların ise  titanyum nitrür (TiN) olduğu anlaşılmıştır. 
2. AISI 304 paslanmaz çeliğinin sertliği  % 0,010 bor ilavesiyle  215 HV0.5 değerine, % 0,017 bor ilavesiyle 204 

HV0.5 değerine  bir artış sergilemiştir.  
3. % 0,017 bor oranında akma dayanımında 14 MPa  artış olduğu, çekme dayanımında ise % 0,017 bor 

oranında 5 MPa artış olduğu gözlenmiştir.  
4. % 0,010 bor içeren AISI 304 paslanmaz çeliğinde sertlik artarken ve akma - çekme dayanımı ise azalmıştır.  
5. % 0,017 bor içeren AISI 304 paslanmaz çeliğinde ise sertlik, çekme ve akma dayanımının arttığı gözlenmiştir. 
6. Vakumsuz indüksiyon ocağında döküm işlemi, prosesin kontrolünü zorlaştırmakta ve bor nitrür oluşması 

engellenememiştir. 

 

Teşekkür  
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Abstract 
 
Steel is used in every aspect of life in a variety of industries. It is the most environment-friendly material, since 
CO2 emission per ton of steel production is by far less than the emission values for the production of any other 
material.[1] The continuous casting process solidifies over 95% of the steel worldwide. [1] It is one of the most 
crucial steps of steel production, which involves numerous fluid dynamics and heat transfer problems. Mold flow 
structure in continuous casting machine is three-dimensional, complex, and hard to predict.  It ultimately 
determines the castability and the product quality of a certain steel grade.

 
[2-5] During continuous casting process, 

submerged entry nozzle (SEN) is used to direct the flow into the mold and argon gas is injected into the SEN to 
avoid nozzle clogging and encourage inclusion floatation in the mold.

 
[3-5] The SEN design and argon injection 

through SEN significantly affect the flow structure and determine the steady and unsteady characteristic of mold 
flow. The proposed study aims to model the liquid steel flow in slab caster mold using computational techniques 
and to investigate the effects of submerged entry nozzle design and argon gas injection on mold flow structure. 
 
Key words: Steel, Continuous Casting, Mold Flow, CFD Modeling, Submerged Entry Nozzle 
 

1.Introduction 
 
Continuous casting of steel is a very complex process involving turbulent flow physics. Figure 1a shows the 
schematic of the continuous casting process. [6] In this process, the molten steel flows from the tundish through a 
submerged entry nozzle (SEN) into the copper mold.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 a) Schematic of continuous casting process, b) Detailed representation of continuous casting 

process in the upper portion of the mold [6] 
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The mold is continuously cooled from the sidewalls and the solidification of shell starts at the meniscus. This shell 
holds the molten steel and is continuously removed from the bottom of the mold. To provide thermal and chemical 
protection to the steel from atmosphere, the free surface of the mold is covered with an oxide-based slag. [7] 
 
A close-up of the molten steel flow behavior with the solidifying shell in the upper part of the mold is shown in 
Figure 1b.[6] High-speed jet comes out of the SEN port at an angle. This jet hits the shell at the narrow face and 
splits into upper and lower recirculation zones. The molten steel flow, which comes on the top free surface after 
hitting the narrow face, is very important to the steel quality. [7] The flow, which returns towards the upper side 
along narrow face on the surface, causes a standing wave and thinning of the slag layer. This thinned slag layer 
may expose steel to the atmosphere leading to detrimental effects such as re-oxidation and inclusions. Therefore, 
SEN design is quite critical since it ultimately determines the flow behavior in the mold. In addition, argon gas is 
injected in the SEN to avoid nozzle clogging and encourage inclusion floatation towards the molten slag layer. [7] 
However, it also alters the flow structure and affects the steady and unsteady characteristic of mold flow and 
induces or damps the fluctuations both in mold flow and mold level. 

Due to the severe environment with molten steel being at 1500
o
C, actual flow measurements are very difficult and 

limited. Few previous studies considered flow measurements of surface velocity using nail-boards, [7] sub-
meniscus velocity control (SVC) [8,10] probe and electromagnetic sensors [11] to investigate turbulent flows. 
These techniques are limited to the surface velocities and suffer from limited number of data points, spatially and 
sometimes temporally.[7] Due to the limitations of the plant measurements, the use of measurements in physical 
models such as in water or liquid-metal models at the same or smaller scales is the most logical approach to 
thoroughly validate computational models. The validated computational models can then be used with higher 
degree of confidence to understand complex physics and related issues with continuous casting process. 
 
Steel at liquid phase (~1500 

O
C) has a kinematic viscosity that is very close to kinematic viscosity of water at 

room temperature. Considering flow regimes, the main parameter determines the similarity is the kinematic 
viscosity in Reynolds number. Thus, particularly for single-phase flow, which only involves liquid steel, 
experimental modeling can be performed with water, up to a certain level of accuracy due to having similar flow 
regimes in both liquid steel and water. A sketch of water model can be seen in Figure 2a. Water modeling of 
continuous casting machines for flow analysis is a common approach in liquid steel research studies. [5] In 
addition, due to the simplicity in designing, implementing and obtaining results, water modeling has become the 
most popular approach for experimental modeling of SEN and mold flow structure. [3] However, when more than 
one phase is considered, such as mold top meniscus region, and/or argon injection, concept of similarity becomes 
very complex and three different dimensionless criteria have to be satisfied. Froude, Weber and Reynolds 
numbers have to be kept similar for the model and the actual process in order to have some meaningful results 
that can be comparable. Due to the fact that this cannot be achieved in water models, the accuracy of 
experimental modeling with water is limited to single-phase flow modeling. In addition, the behavior of argon gas 
being initially at STP (standard temperature and pressure) and injecting to an environment at very high 
temperatures ~1500 

O
C is not feasible to simulate in experimental water model. Therefore, the multiphase flow 

modeling using water model is comparative and is good for validation of computational fluid dynamic models. 
 
Figure 2b [12], demonstrates typical water model experiment with gas injection. The plot in Figure 2b is the 
spectral analysis of single point velocity measurement at meniscus region for different argon gas injection 
scenarios. As clearly seen, unsteady behavior of mold flow, particularly flow fluctuations at low frequency are 
significantly affected by argon gas injection rate.  
 
Computational Fluid Dynamic (CFD) modeling is extremely powerful analyzing tool to accommodate complex flow 
physics that cannot be easily modeled with using experimental techniques. Complexities in process can easily be 
incorporated, however, extreme care is needed for the validation of the models. Comprehensive validation of 
models with experimental water model and actual plant measurements are documented in previous studies of the 
authors. [13-15] 
 
In the present study, single-phase (liquid steel) and two-phase (liquid steel and argon bubbles) CFD models were 
developed for slab caster mold of continuous casting machines. Four different SEN designs were considered for 
the study. The effects of circular port, roof and cup type bottom designs, port orientation, port angle and argon 
flow on the mold flow structure were investigated. The results of the study were also documented in reference 8.  
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2. Model Development 
 
In this study single-phase (liquid steel) and two-phase (liquid steel and argon bubbles) CFD models were 
developed for slab caster mold of continuous casting machines using ANSYS CFX. Figure 3 demonstrates a 
typical simulation domain along with the boundary conditions used in modeling. The simulation domain and mesh 
were generated using ANSYS Workbench. Three-dimensional tetra-prism-pyramid elements were used to 
generate unstructured mesh for the sliding gate, SEN and mold fluid domains. A typical domain size contained ~ 
1,200,000 mesh elements (~ 225,000 nodes). Unsteady simulations were performed when sufficient convergence 
levels were not achieved with steady runs, and therefore 100 seconds of fluid flow simulations were run and time-
averaged results were interpreted. For the convergence settings 10

-4
 was set for maximum residuals. Time step 

was set to 0.01 seconds and convergence was reached in ~7 iterations for each time step. The modeling was 
performed in quad-core machine and parallel computing was performed using 8 CPUs. One simulation case, 
which involved 100 seconds of flow simulation, took approximately 4 days of computing.     
 
For the computational models, the governing equations (conservation of continuity and conservation of 
momentum) along with the transport equations of turbulent kinetic energy (k) and turbulent eddy dissipation (ϵ) 
were solved. RANS and URANS k- ϵ models are quite powerful in predicting average velocity field in mold within 
reasonable deviation, even though they have relatively simple formulation. Due to this simplicity, the stability of 
calculations is superior. 

 

Conservation of Mass: ..................................................................................    (1) 
  

Conservation of Momentum: ...............................(2) 
Transport equation of Turbulent Kinetic Energy:  

 

........................................................(3) 

 
Transport equation of Turbulent Eddy Dissipation: 
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Figure 2 a) Sketch of water model [3]  b) Typical water model experiment with gas injection [12] 
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Figure 3 Typical simulation domain and boundary conditions used in CFD models. Blue and red colors 

correspond to argon gas and liquid steel, respectively. (only half of the domain is shown) 

 
For the two-phase flow modeling, Eulerian-Eulerian approach was used for the coupling of two phases (liquid 
steel and argon bubbles). Conservation of continuity and momentum equations for the argon phase were also 
added to the system of equations, and were interrelated with interphase momentum transfer rate. During the 
solution of the equations, since the volume of one phase cannot occupy the other, the sum of the volume fraction 
of the phases is equal to one. The spherical bubbles with a constant diameter were used for the argon phase. For 
the interphase drag, Ishii-Zuber drag model was used interphase coefficient and the drag coefficient were set as 
the following: 
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For these computations, argon phase is introduced as an injection through SEN in spherical bubble shape at 2 
mm in diameter. The size and the shape of a bubble are kept constant when it travels through the SEN and mold 
domain. The effects of shell formation, mushy zone, slag layer, standing wave at meniscus, mold level 
fluctuations, argon bubble coalescence, and argon bubble breakup on the flow structure are neglected. For the 
top surface of the mold domain (meniscus region), degassing boundary condition is used where argon bubbles 
leave the domain while liquid steel is free to move on the horizontal axis. The bubbles escape the domain at the 
top surface and the mold bottom, and reflect at other domain walls. For the walls including mold domain and 
inside and outside of the SEN, no slip (Uw=0) boundary condition are used for the liquid phase. For the gas phase 

w=0) boundary condition is used. At the mold domain exit, opening boundary condition is 
imposed where inward and outward flow is allowed.  

 
3. Results 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 Comparison of mold flow simulation results of cup bottom nozzle with roof bottom nozzle. a) Velocity 

vectors on the center plane parallel to the broad face b) Vorticity contours at the meniscus, c) Velocity vectors in 
the nozzle at the different views [8] 
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3.1 Single Phase Flow Simulations – Effects of Nozzle Bottom Design on Mold Flow Structure 
 
This part of the study aims to address the effects of nozzle bottom design on mold flow. The flow structure in the 
mold is ultimately determined by the SEN design. One of the parameters of the SEN design is the bottom of the 
SEN, which has a major influence on jet characteristics. For the same port design, different nozzle bottom 
configurations were simulated. Figure 4 compares the mold flow simulation results of cup bottom nozzle with roof 
bottom nozzle. The velocity vectors on the center plane parallel to the broad face, the vorticity contours at the 
meniscus, and the velocity vectors in the nozzle at different views are demonstrated.  
 
Even though both nozzles generate double roll flow pattern in the mold, detailed visualization reveals that the flow 
characteristics are quite different. Jet expansion in the mold (shown with gray arrow) is significantly wider with the 
roof bottom nozzle. This is primarily due to the fact that strong jet circulation at the bottom of the nozzle expands 
into the mold domain and spreads three-dimensional. In addition, it could be the indication of high fluctuation of 
port jet in casting direction (up and down), which creates, expanded jet in mold in time-averaged patterns. This is 
also supported in water model test results in reference 15. As explained in reference 15, for this design high mold 
flow fluctuations are evident, which in turn cause switching of mold flow from single roll to double roll flow pattern.  
 
Considering the velocity fields in the nozzle, the effect of sliding gate on the flow structure is clearly observed. 
Circulation at the bottom of the nozzle is quite strong. Circular jet exits the port. Port efficiency is quite high, which 
would potentially reduce the port clogging. When considering vorticity levels at meniscus, quite different patterns 
are witnessed. For the cup bottom design, traditional vorticity patterns having high levels of vorticity near the 
nozzle are obtained. These patterns are quite typical and potentially cause traditionally known "vortex formation" 
and slag entrainment. Intermediate levels of vorticity are also evident with roof bottom design at the same 
locations. However, the highest levels of vorticity for the roof bottom design are obtained in a very unusual place 
at meniscus, which is close to the narrow faces. This is most likely due to the jet behavior coming-out from the 
nozzle ports. The nozzle bottom (roof), port shape (circular) and having biased flow inside the nozzle due to the 
sliding gate are all contributing factors to this behavior. 

 
3.2. Two Phase Flow Simulations – Effects of Port Design and Argon Injection on Mold Flow 
Structure 
 
This part of the study addresses the effects of port design and argon injection through nozzle on mold flow 
structure. Figure 5 shows the velocity vectors on the center plane parallel to the broad face of the mold for two 
different nozzle designs, port up SEN 1 and port down SEN 2, with and without argon injection. The images are 
cropped to be shown in the same figure and do not demonstrate the whole domain length used in the simulations. 
As shown at the top row of Figure 5, when no argon is injected, the standard double roll flow is evident in the 
mold. Although the port orientations are different, the liquid steel jet at the port seems to have a similar angle for 
each SEN design. The meniscus velocities with the port down SEN 2 are significantly higher than the ones 
obtained with the port up SEN 1. For the port down SEN 2, the liquid jet is very predominant at the bottom section 
of the port, which in turn creates back-flow region on the top portion of the port. However, for the port up SEN 1, 
in addition to the jet at the bottom portion of the ports, jet expansion is evident. That expansion results in having 
no back-flow region on the top portion of the port. This causes significantly low velocity magnitudes at the 
meniscus. When argon is injected, the mold flow structures transform to different patterns compared to the ones 
obtained under the absence of argon. Particularly, the meniscus region clearly indicates significant variations. The 
meniscus region contains counter rotating two circulations for both designs. 
 

 
Figure 5 Velocity vectors on the center plane parallel to the broad face of the mold for two different nozzle 

designs, port up SEN 1 and port down SEN 2, with and without argon injection. [8] 

With Argon 
Injection 
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Argon bubbles affect the liquid phase in similar ways for both SENs. The argon phase damps the upper loop. The 
upper circulation gets smaller in scale and deteriorates according to its strength in single-phase flow. Thus, for the 
portdown SEN 2, since the meniscus velocities in single-phase flow are relatively higher compared to the portup 
SEN 1, the deterioration of the upper loop is less when argon is introduced. Unlike no argon cases, a significant 
difference is noticed regarding the liquid jet stream angle and the impingement points on narrow face when the 
gas is injected. However, the velocity magnitudes at the meniscus do not show significant variations. 

 
4. Conclusions  
 
Single-phase (liquid steel) and two-phase (liquid steel and argon bubbles) CFD models were developed for slab 
caster mold of continuous casting machines. Four different SEN designs were considered for the study. The 
effects of circular port, roof and cup type bottom designs, port orientation, port angle and argon flow on the mold 
flow structure were investigated. Circular ports along with a roof bottom design generate highly unsteady, 
expanded jet in the mold, which in turn causes high levels of vorticity at meniscus very close to the narrow faces. 
Argon injection causes significant deterioration of flow structure at the meniscus. This deterioration depends on 
the strength of the upper loop at the single-phase flow condition when no argon is injected.  
 
It is obvious that it is quite critical to choose what nozzle to use in a slab caster machine. Variations in both port 
angle and bottom design could induce substantial changes on mold flow pattern. In addition, argon flow is another 
parameter that has a significant effect on mold flow, thus the flow rate has to be adjusted cautiously.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, indüksiyonla yüzey sertleştirme ısıl işleminin östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin 
mikroyapı ve yorulma dayanımı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, GGG70 sınıfı küresel grafitli dökme demir 
numuneler; 900°C’de 90 dk östenitleme yapılarak, 375°C sıcaklıktaki tuz banyosunda 120 dk süre ile 
östemperlenmiştir. Daha sonra östemperlenmiş yorulma numuneleri yüksek frekanslı indüksiyonla yüzey 
sertleştirme ısıl işlemi yapılmıştır. Karşılaştırma amacıyla döküm koşullarındaki numunelerinde yüzeyi 
indüksiyonla yüzey sertleştirme yapılmıştır. Numunelerin yorulma dayanımları dönmeli-eğmeli yorulma yöntemi ile 
belirlenmiştir. Deneysel sonuçlar, östemperlenmiş+yüzeyi indüksiyonla sertleştirilmiş numunelerin yorulma 
dayanımlarının yüzeyi indüksiyonla sertleştirilmiş dökülmüş haldeki numunelerden daha iyi olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca indüksiyonla yüzey sertleştirme işlemi, östemperlenmiş koşullara göre yorulma dayanımını %25 
arttırmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Küresel grafitli dökme demir, Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir (ÖKGDD), 

İndüksiyonla yüzey sertleştirme, Yorulma. 

 

1. Giriş 
 
Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler (ÖKGDD) çeliklerle karşılaştırıldığında; düşük malzeme ve üretim 
maliyetine, düşük yoğunluğa, iyi işlenebilirliğe ve yüksek titreşim sönümleme kabiliyetine sahiptir. Bu üstün 
özelliklerin yanı sıra, küresel grafitli dökme demirlerin (KGDD) üretimleri kolay olup, talaşlı imalat yöntemlerine 
uygundur ve çeliklere göre %10 daha hafiftir. Bu avantajları KGDD’leri endüstriyel uygulamalar için cazip hale 
getirmiştir. Bu üstün özelliklerin bir sonucu olarak da pek çok alanda kullanılmaya başlanmış ve pek çok 
araştırmanın da konusu olmuştur. ÖKGDD’ ler otomotiv, demiryolu gibi ulaşım sektöründe, dişli, krank mili, kam 
mili, vagon tamponu, tarımsal ekipmanlar gibi aşınma direncinin ve yorulma dayanımının iyi olması gereken 
yapısal elemanlarda ve makine parçalarında sıkça kullanılmaktadır [1-3].  
 
KGDD’lerde östemperleme işlemiyle çelik malzemelerde oluşan beynitik yapıdan farklı olarak ösferritik 
(östenit+ferrit) matris yapı oluşturmaktır. [1-4]. Bu yapıya sahip malzemeler yüksek tokluk, yorulma dayanımı, 
süneklik ve işlenebilirlik özellikleri sergilemektedir [4].  
 
Küresel grafitli dökme demirlerde östemperleme ısıl işlemi sonrası yorulma dayanımının iyileştiği literatürde 
yapılan çalışmalardan bilinmektedir [5-14]. Ancak yapılan araştırmalarda, indüksiyonla yüzey sertleştirme 
işleminin östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin yorulma dayanımı üzerine etkisi üzerine sınırlı sayıda 
çalışmaya rastlanmıştır [15-16]. Bu çalışmada, indüksiyonla yüzey sertleştirme işleminin, ÖKGDD’lerin ve 
KGDD’lerin mikroyapı ve yorulma özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Döküm İşlemi 
 
Deneysel çalışmalarda Çizelge 1’de kimyasal kompozisyonu verilen GGG 70 perlitik küresel grafitli dökme demir 
kullanılmıştır. Döküm işlemleri yaş kum kalıplara yapılmış olup kum kalıp tasarımı TS 526 da belirtilen Y 
bloklardan Y-II tipine göre hazırlanmıştır. 
 

Çizelge 1. Çalışmalarda kullanılan küresel grafitli dökme demirin kimyasal kompozisyonu (Ağırlıkça %) 
 

C Si Mn P S Mg Cr Ni Mo 

3,80 2,60 0,30 0,035 0,012 0,045 0,02 0,02 <0,001 

Cu Al Ti V Nb W Co Sn Fe 

0,065 0,005 0,01 0,004 <0,001 <0,005 0,003 0,002 Kalan 
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2.2. Isıl İşlemler 

 
Östenitleme ısıl işlemlerinde elektrik direnci ile çalışan  ±1°C duyarlıkta ve 0-1350 °C’ler arasında tavlamanın 
yapılabildiği atmosfer kontrolü olmayan bir fırın kullanılmıştır. Isıl işlemlerde sıcaklık kontrolü mineral izoleli K tipi 
ısıl çiftler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Numuneler 900 °C östenitleme sıcaklığında 90 dakika östenitlemenin 
ardından hızlı bir şekilde 375 °C’deki tuz banyosuna (%50 KNO3 + %50 NaNO3)  transfer edilerek burada 120 
dakika süre ile östemperlenmiştir. Daha sonra dökülmüş ve östemperlenmiş şartlardaki numuneler yüksek 
frakanslı indüksiyonla yüzey sertleştirme işlemi uygulanarak yüzeyden yaklaşık 1 mm derinliğe kadar martensitik 
yapı oluşturulmuştur. 

 
2.3. Metalografik Çalışmalar 
 
Isıl işlem uygulanmış numuneler standart metalografik yöntemlerle (zımparalama+polisaj) mikroyapı incelemeleri 
için hazır hale getirilmiştir. Isıl işlem uygulanmış numunelerin yüzeyinde oluşabilecek dekarbürize bölgeden en az 
0,5 mm’lik kalınlıktaki bir kısmı taşlama ile uzaklaştırılarak metalografik inceleme sonuçlarının etkilememesi 
sağlanmıştır. 
 
Polisaj yapılmış numunelerde mikroyapının açığa çıkarılması amacıyla dağlayıcı olarak % 2’lik Nital çözeltisi 
kullanılmıştır. Bütün mikroyapıların görüntülenmesinde Leica DFC320 dijital kamera bağlantılı Leica DM4000M 
marka optik mikroskop kullanılmıştır. Ösferrit ve perlit hacim oranı hesaplanmasında görüntü analiz programı 
(Leica Q550 MW) kullanılmıştır. Numunelerin faz hacim oranı ölçümlerinde 100 büyütmede 10 ayrı bölgeden 
mikroyapı resmi çekilerek ölçüm alınmıştır 

 
2.4. Yorulma Testi 
 
Küresel grafitli dökme demir numuneler ısıl işlem sonrası Şekil 1’de gösterilen yorulma numunesi geometrisinde 
işlenerek üretilmişlerdir. Tornalama ile işleme sonrası yüzeyden 0.5 mm taşlanarak tornalama sonrası oluşan 
yüzey pürüzlülüğü en aza indirilmiştir. Daha sonra yorulma deneyi öncesinde numuneler dikey eksende sırasıyla 
220, 400 ve 800 1200 grit zımpara ile zımparalanmış ve daha sonra 6 µm ve 3 µm elmas pasta süspansiyonu ile 
parlatılmıştır. 

 

 
 

Şekil 1. ISO 1143 standardına göre hazırlanan yorulma numunesi boyutları (mm) 
 
Numunelerin yorulma limitlerinin belirlenmesinde dönmeli eğmeli tip (Wöhler tipi) yorulma test cihazları 
kullanılmıştır. Dönmeli eğmeli yorulma cihazı Şekil 2’de şematik olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Yorulma deneylerinde kullanılan dönmeli-eğmeli (Wöhler tipi) yorulma test cihazının şematik 
görünümü 

 
Gerilme-çevrim sayısı (S-N) eğrileri ile malzemelerin yorulma limitleri belirlenmiştir. Her numuneye ait S-N 
eğrilerinin belirlenmesinde 10-12 adet numune kullanılmıştır. Yorulma testinde kullanılan numunelerin kodları ve 
numuneye yapılan işlemler Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2. Yorulma testlerinde kullanılan numunelerin kodları ve açıklamaları 

 
Numune Kodu Numune Açıklaması 

KGDD Küresel Grafitli Dökme Demir (dökülmüş koşullarda) 

İYS+KGDD İndüskiyonla Yüzey Sertleştirme Yapılmış Küresel Grafitli Dökme Demir 

ÖKGDD Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demir (900°C’de-90 dakika ve 370°C’de 120 dakika) 

İYS+ÖKGDD İndüskiyonla Yüzey Sertleştirme Yapılmış Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demir 

 
2.5. Sertlik Testi 
 
Numunelerin yüzey sertliklerini belirlemek için Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılmıştır. Sertlik ölçümleri 
Instron-Wolpert marka Diatestor 7551 model sertlik ölçüm cihazında 30 kgf yükte 136° elmas piramit uç 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İndüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş numunelerin sertlik profillerini belirlemek 
amacıyla mikrosertlik ölçme yöntemi kullanılmıştır. Mikrosertlikler Emco DuraScan 30 model mikrosertlik ölçme 
cihazında 1 kgf yük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikrosertlikler kenardan merkeze doğru 0,2 mm aralıklarla 
ölçümler alınarak gerçekleştirilmiştir.  

 
3. Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme 
 

3.1. Metalografik Çalışma Sonuçları 

 
3.1.1. Dökülmüş koşullardaki numunelerin mikroyapısı 
 
Şekil  3’te GGG 70 sınıfı KGDD’in dökülmüş koşullardaki mikroyapısı görülmektedir. Mikroyapı perlitik olup 
küreselleşme oranı % 92 olarak tespit edilmiştir. Dökülmüş koşullardaki KGDD’de ı grafit hacim oranı % 11,5, 
perlit hacim oranı % 81 ve ferrit hacim oranı % 7,5 olarak ölçülmüştür. 100 büyütmede mm

2
’ deki küre sayısı ise 

160 adet/mm
2
 belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Dökülmüş haldeki malzemenin mikroyapısı. (Dağlama: % 2 Nital) 
 

3.1.2. Dökülmüş + indüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş numunelerin mikroyapısı 
 
Şekil 4’te indüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş KGDD’in (İYS+KGDD) mikroyapısı görülmektedir. Sertleştirme işlemi 
sonucunda yüzeyden 1,26 mm’lik derinliğe kadar martensitik yapı oluşturulmuştur. Şekil 4.b’de kenardan 
uzaklaştıkça martensitik bölgeden perlitik mikroyapıya geçiş görülmektedir. Böylece dışı sert martensit, merkez 

ise ferrit+perlitten oluşan mikroyapıya sahip numune üretilmiştir. 
 

     
 

Şekil 4. İndüskiyonla yüzey sertleştirme yapılmış küresel grafitli dökme demir (İYS+KGDD) numunenin 
mikroyapısı a) kenara yakın bölge ve b) sertleştirilmiş bölgeden perlitik bölgeye geçiş bölgesi 

 
3.1.3. Östemperlenmiş numunelerin mikroyapısı 
 
Şekil 5’te 900 °C’de numuneler östenitlenip sonra 375 °C’de 120 dakika östemperlenen numunelerin mikroyapısı 
verilmiştir. Östemperleme sonrası mikroyapının ösferitten [(beynitik ferrit (αb) + yüksek karbonlu östenitten (γyk)] 
oluştuğu belirlenmiştir. Mikroyapıda koyu faz beynitik ferrit (αb) ve açık renkli faz yüksek karbonlu östeniti (γyk) 
göstermektedir. 120 dakika östemperleme süresinde numunelerin mikroyapısında dönüşmemiş östenite 
(martensit) rastlanmamıştır. 

 

a b 
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Resim 5. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin (ÖKGDD) mikroyapısı 
 

3.1.4. Östemperlenmiş (Ö) + indüksiyonla yüzey sertleştirilmiş (İYS) numunelerin mikroyapısı 

 
Şekil 6’da östemperlenmiş ve yüzeyi indüksiyonla sertleştirilmiş KGDD’in mikroyapısı görülmektedir. Sertleştirme 
işlemi sonucunda yüzeyden 1,02 mm’lik derinliğe kadar martensitik yapı elde edilmiştir. Şekil 6.b’de kenardan 
uzaklaştıkça martensitik bölgeden ösferritik mikroyapıya geçiş görülmektedir. Bu bölgede çıta martensit yapı 
görülmektedir. Numunenin merkez bölgesi ise tamamen ösferritik yapı olup indüksiyonla yüzey sertleştirme 
işleminin herhangi bir etkisi gözlenmemektedir. Böylece numunenin dışı sert martensitik yapı, merkezi ise sünek 
ösferritik mikroyapıya sahip olmuştur. 

 

     
 

Şekil 6. İndüskiyonla yüzey sertleştirme yapılmış östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir (İYS+ÖKGDD) 
numunenin mikroyapısı a) kenara yakın bölge ve b) sertleştirilmiş bölgeden ösferritik bölgeye geçiş 

bölgesi 

 
3.2. İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme Isıl İşleminin Sertlik Üzerine Etkisi 
 
Şekil 7’de indüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş numunelere ait mikrosertlik profillerini göstermektedir. Sertlik 
ölçümleri yüzeyden merkeze doğru yapılmış ve 550 HV’nin elde edildiği mesafe sert doku derinliği olarak esas 
alınmıştır. İYS + KGDD numunesinin sert doku derinliği 1,35 mm ve İYS + ÖKGDD numunesinin sert doku 
derinliği 0,95 mm olarak ölçülmüştür. Sert doku derinliğinde görülen fark ise İYS işleminden önce numuneye 
uygulanan östemperleme işleminden kaynaklanmaktadır.   
 
Numunelerin yüzey sertlik değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. İYS ısıl işlemiyle yüzey sertlik değerleri belirgin bir 
biçimde artmıştır. Ancak İYS + ÖKGDD numunesinin yüzey sertlik değeri (740 HV), İYS KGDD’in numunesinin 
yüzey sertlik değerinden (639 HV) daha fazla elde edilmiştir. 

 

a b 
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Şekil 7. İYS + KGDD ve İYS + ÖKGDD’in numunelerin mikrosertlik profilleri 
 

Çizelge 3. Numunelerin yüzey sertlik değerleri 

 
Numune Kodu Sertlik (HV 30 kgf) 

KGDD 247 

İYS + KGDD 639 

ÖKGDD 339 

İYS + ÖKGDD 740 

 

3.3. Östemperlemenin ve İndüksiyonla Yüzey Sertleştirmenin Yorulma Dayanımı Üzerine Etkisi 
 
Şekil 8’de bütün numunelere ait gerilme-çevrim sayısı (S-N) diyagramı verilmiştir. Bu S-N eğrilerinden 
görülebileceği gibi ÖKGDD’in yorulma dayanımı dökülmüş koşullardakinden(KGDD) daha yüksek elde edilmiştir. 
Bu sonuç literatürle aynı doğrultudadır [5-14].  
 
Diyagramdan görülebileceği üzere ÖKGDD’in yorulma dayanımı (450 MPa) dökülmüş koşullara (250 MPa) göre 
daha yüksek elde edilmiştir. Östemperleme ile yorulma dayanımındaki bu artış, ince ösferritik yapının perlitik 
yapıya göre yorulma çatlaklarının ilerlemesine karşı direncini artırdığına bağlanmaktadır [6-8].  

 

  
 

Şekil 8. Numunelerin tamamına ait S-N eğrileri 
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İndüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş numunelerin (İYS+KGDD ve İYS+ÖKGDD) yorulma dayanımındaki dramatik 
artış ise yüzeydeki sert martensitik kabuğa bağlanmaktadır [15, 16]. Sert ince martensitik kabuktaki yorulma 
çatlağı ilerlemesinin daha yavaş olması İYS+KGDD ve İYS+ÖKGDD numunelerin yorulma dayanımını önemli 
ölçüde arttırmıştır (Çizelge 4). Ayrıca İYS işlemi sonrası yapı içindeki grafit nodülünün etrafında martensit 
tabakasının oluşması, çatlak oluşumunu ve ilerlemesini geciktirerek yorulma dayanımını artırmıştır. İYS işlemi 
sonrası KGDD’in yüzey sertliği 639 HV iken İYS işlemi sonrası ÖKGDD’in yüzey sertliği 740 HV elde edilmiştir. 
Sertlikteki artış, yorulma dayanımı ile paralellik göstermiştir. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin yüzey 
serliğinin daha fazla olması, ösferritik yapıdan indüksiyonla hızlı ısıtma sonucu östenitleme ve su verme sonrası 
daha ince martensitik yapının oluşmasına bağlanmaktadır. 
 

Çizelge 4. Numunelerin metalografik ölçüm sonuçları ve mekanik özelikleri 
  

Numune Kodu Ösferrit Hacim  
Oranı (%) 

Yüzey Sertliği  
(HV 30 kgf) 

Yorulma Dayanımı 
(MPa) 

KGDD 81* 247 250 

İYS + KGDD 81* 639 550 

ÖKGDD 88,5 339 450 

İYS + ÖKGDD 88,5 740 565 

* Perlit Hacim Oranı 

 
4. Sonuçlar 
 
İndüksiyonla yüzey sertleştirme işleminin, küresel grafitli dökme demirlerin ve östemperlenmiş küresel grafitli 
dökme demirlerin mikroyapı ve yorulma özelliklerinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 
 
1. GGG 70 sınıfı küresel grafitli dökme demire uygulanan östemperleme ısıl işlemi, küresel grafitli dökme demirin 

yorulma dayanımını 250 MPa’dan 450 MPa’ya yükseltmiştir. 
2. İndüksiyonla yüzey sertleştirme işlemi ile östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin yorulma dayanımı 

450MPa’dan 565 MPa’ya yükselmiştir. 
3. İndüksiyonla yüzey sertleştirme ısıl işlemi GGG 70 küresel grafitli dökme demirin yorulma dayanımını önemli 

ölçüde arttırmaktadır. 
4. Östemperlenmiş ve indüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş küresel grafitli dökme demirlerin yorulma dayanımı, 

indüksiyonla yüzeyi sertleştirilmiş küresel grafitli dökme demirden daha fazladır. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, arakritik östenitleme sıcaklıklarından östenitleme ile ede edilen çift matris yapılı küresel grafitli 
dökme demirde farklı östemperleme sıcaklıklarının mikroyapı ve yorulma dayanımı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu 
amaçla alaşımsız küresel grafitli dökme demir çift fazlı bölgede (810°C, 820°C, 830°C’de) 20 dak östenitleme 
yapılarak, 315 ve 375°C’ de sıcaklıktaki tuz banyosunda 120 dak süre ile östemperlenmiştir. Numunelerin yorulma 
dayanımları dönmeli-eğmeli yorulma yöntemi ile belirlenmiştir. Deneysel sonuçlar; östemperleme sıcaklığının 
yorulma dayanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve yüksek östemperleme sıcaklıklarında oluşan kaba 
ösferritik yapının numunelerin yorulma dayanımlarının azalmasına neden olduğunu göstermiştir. Isıl işlem 
uygulanmış bütün numunelerin yorulma dayanımlarının dökülmüş haldeki küresel grafitli dökme demirden daha iyi 
olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Çift Fazlı Matris Yapılı Küresel Grafitli Dökme Demir, Östemperleme Sıcaklığı, Ösferrit Hacim 

Oranı, Yorulma Dayanımı. 

 

1. Giriş 
 
Düşük maliyet, tasarım esnekliği, iyi işlenebilirlik, iyi dayanım/ağırlık oranı, tokluk, yüksek aşınma dayanımı ve iyi 
yorulma özeliklerinin büyük bir çoğunluğunu sağlayan östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin (ÖKGDD)  
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır [1].  
 
Yeni geliştirilen çift fazlı matris yapılı küresel grafitli dökme demirlerin (ÇMKGDD),  yapısı ötektoid öncesi ferrit ve 
ösferritten (beynitik ferrit+yüksek karbonlu östenit) oluşmaktadır.  Bu tür küresel grafitli dökme demirler 
mikroyapılarının ötektoid öncesi ferrit ve ösferritten oluşması nedeniyle çift matrisli KGDD olarak adlandırılırlar. 
Çift matrisli küresel grafitli dökme demirlerin bu üstün mekanik özellikler kombinasyonuna sahip olmasının sebebi 
de çift matris yapıya atfedilmektedir. Çift matrisli yapı arakritik östenitleme sıcaklığından (östenit ve ferrit fazının 
birlikte bulunduğu bir sıcaklık), östenit’in ösferrit ya da martensite yapıya dönüşümü için yeterli bir hızda 
östemperleme ya da su verme sonucunda elde edilmektedir.  Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin 
mekanik özellikleri özellikle matris yapının kontrolü ile geniş bir aralıkta değiştirilebilmektedir [2].  
 
ÖKGDD’ler özellikle büyük dişli çarklarda yüzeyleri sertleştirilmiş çelik malzemeler yerine kullanılmaya 
başlanmıştır [3]. ÖKGDD’lerin diğer bir kullanım alanı da krank milleri olmuştur. Volvo, Mercedes ve Genaral 
Motors ağır hizmet araçlarında dövme krank milleri yerine ÖKGDD krank milleri kullanılmaktadır [4]. 
 

Bu çalışmada, arakritik östenitleme sıcaklıklarından iki farklı sıcaklıktan östemperleme sonrası oluşturulan çift 
matris yapının östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirin yorulma özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Döküm İşlemi 
 

Deneysel çalışmalarda Çizelge 1’de kimyasal kompozisyonu verilen GGG 40 ferritik küresel grafitli dökme demir 
kullanılmıştır. Döküm işlemleri yaş kum kalıplara yapılmış olup kum kalıp tasarımı TS 526 da belirtilen Y 
bloklardan Y-II tipine göre hazırlanmıştır. 
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Çizelge 1. Çalışmalarda kullanılan küresel grafitli dökme demirin kimyasal kompozisyonu (Ağırlıkça %) 
 

 
C Si Mn P S Mg Fe 

3.59 2.875 0.402 0.024 0.011 0.041 Kalan 

2.2. Isıl İşlemler 

 
Östenitleme ısıl işlemlerinde elektrik direnci ile çalışan  ±1°C duyarlıkta ve 0-1350 °C’ler arasında tavlamanın 
yapılabildiği atmosfer kontrolü olmayan bir fırın kullanılmıştır. 
 
Isıl işlemlerde sıcaklık kontrolü mineral izoleli K tipi ısıl çift telleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Isıl işlem deney 
seti Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 1. Isıl işlem deney setinin ve sıcaklık kontrol sisteminin şematik gösterimi; a) tavlama ünitesi ve b) 
Östemperleme ünitesi 

 
Numuneler arakritik östenitleme sıcaklıklarında (810 ºC, 820 ºC ve 830 ºC) 20 dakika östenitlemenin ardından 
hızlı bir şekilde iki farklı östemperleme sıcaklığında (315 °C ve 375 °C) %50 KNO3 + %50 NaNO3 içeren tuz 
banyosunda 120 dakika süre ile östemperleme ısıl işlemi yapılmıştır.  

 
2.3. Metalografik Çalışmalar 
 
Isıl işlem uygulanmış numuneler standart metalografik yöntemlerle (zımparalama+polisaj) mikroyapı incelemeleri 
için hazır hale getirilmiştir. Isıl işlem uygulanmış numunelerin yüzeyinde oluşabilecek dekarbürize bölgeden en az 
0,5 mm’lik kalınlıktaki bir kısmı taşlama ile uzaklaştırılarak metalografik inceleme sonuçlarının etkilememesi 
sağlanmıştır. 
 
Polisaj yapılmış nuımunelerde mikroyapının açığa çıkarılması amacıyla dağlayıcı olarak % 2’lik Nital çözeltisi 
kullanılmıştır. Ösferrit hacim oranı hesaplanmasında görüntü analiz programı (Leica Q550 MW) kullanılmıştır. 
Arakritik sıcaklıklardan östemperlenmiş numunelerin faz hacim oranı ölçümlerinde 100 büyütmede 10 ayrı 
bölgeden mikroyapı resmi çekilerek ölçüm alınmıştır. Bütün mikroyapıların görüntülenmesinde Leica DFC320 
dijital kamera bağlantılı Leica DM4000M marka optik mikroskop kullanılmıştır.  
 

2.4. Yorulma Testi 
 
Arakritik sıcaklıklardan östemperlenmiş numuneler Şekil 2’de gösterilen yorulma numunesi geometrisinde 
işlenerek üretilmişlerdir. Tornalama ile işleme sonrası yüzeyden 0.5 mm  taşlanarak tornalama sonrası oluşan 
yüzey pürüzlülüğü en aza indirilmiştir. Daha sonra yorulma deneyi öncesinde numuneler dikey eksende sırasıyla 
220, 400 ve 800 1200 grit zımpara ile zımparalanmış ve daha sonra 6 µm ve 3 µm elmas pasta süspansiyonu ile 
parlatılmıştır. 

 



Ovalı, İ., Kılıçlı, V. ve Erdoğan, M. 

 

116 
 

 
 

Şekil 2. Yorulma numunesi boyutları (mm) 
 
Numunelerin yorulma limitlerinin belirlenmesinde dönmeli eğmeli tip (Wöhler tipi) yorulma test cihazları 
kullanılmıştır. Dönmeli eğmeli yorulma cihazı görünümü Şekil 3’te gösterilmektedir. Gerilme-çevrim sayısı (S-N) 
eğrileri ile malzemelerin yorulma limitleri belirlenmiştir. Her numuneye ait S-N eğrilerinin belirlenmesinde 10-12 
adet numune kullanılmıştır. 

 
 
 

 
 

Şekil 3. Yorulma deneylerinde kullanılan dönmeli-eğmeli (Wöhler tipi) yorulma test cihazı 

 

3. Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme 
 
3.1.  Arakritik Östenitleme Sıcaklıklarından Östemperlemenin ve Östemperleme Sıcaklığının 
Mikroyapı Üzerine Etkisi 
 
Bu çalışmada kullanılan küresel grafitli dökme demirin mikroyapısı Şekil 4’te görüleceği üzere ferrit+perlit+küresel 
grafitten meydana gelmektedir. Perlit miktarı %5.5 olup, mikroyapının GGG40 küresel grafitli dökme demir sınıfına 
uygun olduğu tespit edilmiştir.  

 

Dengeleyici Ağırlık 
Skala Yükleme 

Ağırlığı 

Gövde 

Numune 

Devir Sayacı 
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Şekil 4. Dökülmüş haldeki malzemenin mikroyapısı. (Dağlama: % 2 Nital) 

 
Farklı arakritik östenitleme sıcaklıklarından ve iki farklı östemperleme sıcaklığında östemperleme sonrası 
mikroyapı değişimleri Şekil 5-Şekil7’de verilmiştir. Farklı arakritik östenitleme sıcaklıklarından östemperleme, farklı 
hacim oranlarına sahip ösferrit + ötektoid öncesi ferritten oluşan yapılar oluşturmuştur. Arakritik östenitleme 
sıcaklığı arttıkça ösferrit hacim oranı da artmıştır (Şekil 5-7).  
 

     
 

Şekil 5. 810°C’ de 20 dak östenitlenmiş ve (a) 315 °C,  (b) 375 °C’ de 120 dak östemperlenmiş numunelerin 
mikroyapıları (α: ötektoid öncesi ferrit, ÖF: ösferrit) 

 

     
 

Şekil 6. 820°C’ de 20 dak östenitlenmiş ve (a) 315 °C,  (b) 375 °C’ de 120 dak östemperlenmiş numunelerin 
mikroyapıları (α: ötektoid öncesi ferrit, ÖF: ösferrit) 

 

a b 

a b 

α α 

ÖF 

ÖF 

ÖF 

ÖF α 

α 
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Şekil 7. 830°C’ de 20 dak östenitlenmiş ve (a) 315 °C,  (b) 375 °C’ de 120 dak östemperlenmiş numunelerin 
mikroyapıları (α: ötektoid öncesi ferrit, ÖF: ösferrit) 

 

Arakritik östenitleme sıcaklığının artması östenitten ösferrite dönüşüm oranını arttırdığı belirlenmiştir. Yüksek 
östemperleme sıcaklıklarında daha yüksek ösferrit hacim oranı oluşumu, yüksek sıcaklıklarda difüzyon hızının 
fazla olmasına atfedilmektedir [5-10]. Arakritik östenitleme sıcaklığının artması ya da azalması östemperleme 
sırasında gerçekleşen reaksiyonların oluşum sürecini değiştirir. Arakritik östenitleme sıcaklığı azaldığında I.aşama 
reaksiyonu yavaşlarken II. aşama reaksiyonu hızlanır. Bunun sonucunda I.ve II. aşama reaksiyonları çakışabilir 
ve kısa östemperleme sürelerinde yüksek karbonlu östenit grafite dönüşmekte buda ösferrite dönüşüm oranını 
azaltabilir [11-15]. 
 

3.2. Östemperleme Sıcaklığının Yorulma Dayanımı Üzerine Etkisi 
 
Arakritik östenitleme sıcaklıklarından östemperlenmiş ve dökülmüş haldeki numunelerin gerilme-çevrim sayısı (S-
N) diyagramları Şekil 8-Şekil 10’da verilmiştir. Bu S-N diyagramlardan görülebileceği gibi arakritik östenitleme 
sıcaklıklarından östemperlenmiş numunelerin östemperleme sıcaklığının artmasıyla yorumla dayanımında azalma 
görülmüştür. Bu sonuç literatürle aynı doğrultudadır [15-19].  
 
Daha ince ve homojen ösferritik yapı daha düşük östemperleme sıcaklıkların da elde edilmekte ve bu yapı çift 
matrisli küresel grafitli dökme demirin yorulma dayanımını artırmaktadır. Mikro çatlak ilerlemesine karşı direnç ve 
yorulma dayanımı ösferrit hacim oranına, yapıdaki homojen dağılımına ve inceliğine bağımlıdır. Östemperleme 
sıcaklığının yüksek olması östemperleme esnasında I. aşama reaksiyonunu yavaşlatırken II. aşama reaksiyonunu 
hızlandırır ve östemperleme sırasında oluşan mikroyapı daha kaba ve düzensiz olmasına neden olur.  
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Şekil 8. 810 °C’den östemperlenmiş numunede östemperleme sıcaklığına bağlı olarak S-N eğrileri 

 

a b 

α 

α 
ÖF 

ÖF 



Ovalı, İ., Kılıçlı, V. ve Erdoğan, M. 

 

119 
 

 
 

Şekil 9. 820 °C’den östemperlenmiş numunede östemperleme sıcaklığına bağlı olarak S-N eğrileri 
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Şekil 10. 830 °C’den östemperlenmiş numunede östemperleme sıcaklığına bağlı olarak S-N eğrileri 

 
Farklı arakritik östenitleme sıcaklıklarından düşük (315 °C) ve yüksek (375 °C) östemperleme sıcaklıklarından 
östemperlenmiş numunelerde yorulma dayanımın ösferrit hacim oranı ile değişimi Şekil 11’de verilmiştir. Şekilden 
görülebileceği üzere artan ösferrit hacim oranı ile numunelerin yorulma limitleri artmaktadır. Düşük östemperleme 
sıcaklıklarında östemperlenmiş ince morfoloji, düşük ösferrit hacim oranına sahip numuneler daha yüksek 
yorulma dayanımı sergilemişlerdir.  
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Şekil 11. 810 °C, 820°C ve 830 °C arakritik östenitleme sıcaklıklarından 315 ve 375 °C’ den östemperlenmiş 
farklı ösferrit hacim oranlarına sahip numunelerde yorulma limitinin değişimi 

 

4. Sonuçlar 
 
Arakritik östenitleme sıcaklıklarından iki farklı östemperleme sıcaklığında (315 °C ve 375 °C) östemperlenmiş çift 
matris yapılı küresel grafitli dökme demirin yorulma özelliklerinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir; 
 

1. Alaşımsız ferritik küresel grafitli dökme demirde arakritik östenitleme sıcaklıklarından östemperleme 
sonucu ötektoid öncesi ferrit+ösferritten oluşan çift matrisli yapılar üretilebilmektedir. 

2. Arakritik östenitleme sıcaklığı arttıkça, ösferrit hacim oranı artarken ötektoid öncesi ferrit miktarı 
azalmaktadır. 

3. Arakritik östenitleme sıcaklıklarından östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerde östemperleme 
sıcaklığının yorulma dayanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve 375 °C östemperleme 
sıcaklığında oluşan kaba ösferritik yapının numunelerin yorulma dayanımlarının daha düşük olduğunu 
belirlenmiştir. 

4. Alaşımsız ferritik küresel grafitli dökme demirde arakritik sıcaklık ve östemperleme sıcaklığının kontrolü 
ile ösferrit hacim oranı kontrol edilerek arzu edilen yorulma dayanımları elde edilebilmektedir. 
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Özet 
 

Küresel grafitli dökme demirler, dökme demir malzemelerin önemli ve revaçta olan bir çeşididir.  Düşük üretim 
maliyeti ve iyi dökülebilirliğe sahiptirler. Mekanik özellikler yönünden çeliklere, kimyasal ve fiziksel özellikler 
bakımından ise dökme demirlere benzerler. Bu özellikleri sayesinde endüstride tercih edilen malzemeler 
olmuşlardır. 
 
Bu çalışmada, test malzemesi olarak GGG40, 50, 60 ve 70 küresel grafitli dökme demirler seçilmiştir. İlk olarak 
küresel grafitli demirlerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Burada kum kalıba döküm yöntemi kullanılmıştır. Takiben, 
döküm malzemesinin kimyasal içeriği incelenmiştir ve sertlik test numunelerinin üretimi ek işlemler yardımıyla 
tamamlanmıştır. 
 
Son olarak sertlik testi numunelerinin bazılarına ısıl işlem uygulandıktan sonra, sertlik dağılımının ve mikro 
yapıdaki küresel grafitlerin, ısıl işlem öncesi ve sonrası durumları karşılaştırılmış ve gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Küresel grafitli dökme demir; Sertlik testi; Isıl işlem 
 
 

1. Giriş 
 

Günümüzde sanayimizin büyük bir bölümünde ağırlıklı olarak demir esaslı malzemeler yer almaktadır. Son 
yıllarda çeliğe rakip olan ve birçok alanda yerini alan küresel grafitli dökme demirler popüler malzemeler arasına 
girmiştir. İsmini aldığı grafitin küresel biçimi, en küçük yüzey/hacim oranını ve dolayısıyla en büyük taşıyıcı kesiti 
sağlar [1]. Küresel grafitli dökme demirler yapıları gereği ısıl işleme uygundurlar. Mühendislikte birçok alan için 
istenilen özelliklerin sağlanmasında çeliklere uygulanan ısıl işlemler küresel grafitli dökme demirlerde de 
kullanılabilir. 

 
Küresel grafitli dökme demirlerde ferrit ve perlit miktarlarının birbirine göre oranları, malzemenin çekme, akma, 
uzama ve sertlik gibi mekanik özelliklerini doğrudan etkilerler. Küresel grafitli malzemelerin mekanik özelliklerinin 
incelenmesine dair literatürde bazı çalışmalar yapılmıştır [2-3] 
 
Bu çalışmada, üretim oranı gün geçtikçe artan ve birçok sektörde kullanım alanı bulan küresel grafitli (sfero, 
nodüler) dökme demirlerin sertlik özelliklerine ısıl işlemin etkisi incelenmiştir. Bu işlemin etkisi incelenirken 
sanayide çeşitli amaçlar için uygulanan perlit kırma işlemi esas alınarak farklı perlit oranlarından ferritik yapıya 
geçişte, sertlik oranlarının durumu incelenmiştir. Birçok ürün için yapılabilen bu işlemin gerek bütün bir perlitik 
parçanın yapısının değişimine,  gerekse tamamı ferritik olması amaçlanan yekpare bir parçanın yer yer sahip 
olabileceği ince kesitli kısımlarının soğumanın etkisiyle ana parçaya göre daha perlitik durumda olacağından 
homojenize etmek istenildiğindeki duruma da örnek olabilmesi amacıyla test malzemesi olarak çapı 30mm olan 
silindirik parçaların dökümüne gidilmiştir. Test malzemesi olarak farklı oranlarda ferritik/perlitik yapıda bulunan 
GGG40, 50, 60 ve 70 küresel grafitli dökme demirler seçilmiştir.  Seçilen küresel grafitli dökme demirler kum 
kalıba döküm yöntemiyle üretilmiştir [4]. Döküm malzemesinin kimyasal içeriği incelenmiştir ve sertlik test 
numunelerinin üretimi ek işlemler yardımıyla tamamlanmıştır. 
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2. Deneysel Prosedür 
 
2.1. Deney Numunelerinin Hazırlanması 

 
 Bu çalışmada kullanılacak olan GGG40, GGG50, GGG60 ve GGG70 malzemeleri döküm yolu ile kum kalıp 
kullanılarak elde edilmiştir. Bu dört farklı malzemeden üretilen çubukların her birinin çap ve boyları aynı olmak 
üzere;   Ø=30mm ve Boy=225mm’dir. Döküm yoluyla üretilen bu malzemelerin kimyasal içerikleri spektrum analizi 
sonucu Tablo 1’ de görüldüğü üzeredir [5]. 

                                                                                                                    
Tablo 1. Malzemelerin 
kimyasal içerikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu çubuklar, serlik testi için gerekli olan numuneler kesilmeden önce, X-ray cihazında kontrol edilmişlerdir. Daha 
sonrasında her bir çubuktan yüksekliği 20mm olacak şekilde küçük silindirler çıkarılarak deney numuneleri elde 
edilmiştir. Ayrıca elde edilen bu deney numunelerinin bir kısmına ısıl işlem uygulanmıştır. Uygulanan bu ısıl 
işlemde perlitik yapılar kırılarak ferritik yapıya dönüşüm amaçlanarak, yaklaşık 35 saat kadar fırında ısıl işlem 
görmüşlerdir. Yaklaşık 9 saatlik bir ön ısıtmayla 900˚C yakınlarına getirilerek, burada 7 saat kadar bekletildikten 
sonra sıcaklık artırımına gidilerek 7 saat kadar da 950˚C civarlarında tutulmuş olup; bundan sonra hızlı bir 
soğumayla iki saat içinde 750˚C yakınlarına inilmiş ve yavaş yavaş 4 saati bulan bir soğumayla 700˚C civarında 
fırından çıkarılarak havada soğumaya bırakılmıştır [5]. Daha sonra ısıl işlem görmüş ve ısıl işlem görmemiş 
numunelere yüzey iyileştirme için Tablo 2.’deki sırayla zımpara ve parlatma işlemleri uygulanarak önce 
metalografik inceleme ve sonrasında da sertlik ölçümleri yapılmıştır.  

 
Tablo 2. Yüzey işlemleri 

İşlem sırası 1. 2. 3. 4. 

Zımpara 
numarası 

180 320 600 1000 

Elmas 
süspansiyonu 

6 mikron 1 mikron - - 

 
2.2. Deneylerin Yapılışı 
 
Yapılan metalografik incelemede metal mikroskobu kullanılarak, küresel grafitlerin ısıl işlem öncesi ve ısıl işlem 
sonrası durumları gözlemlenmiştir. Sertlik testinde ise, Brinell sertlik testi cihazı kullanılmıştır [6-8]. Ölçümler 
Trakya Döküm’de gerçekleştirilmiştir. Sertlik testleri şekil 1.’de görüldüğü gibi merkezden dışa doğru, merkez ile 
birlikte toplam dört farklı bölgeden ölçümler yapılarak ve ortalamaları alınarak bölge bölge değişimleri 
gözlemlenmiştir. 

ELEMENTLER 
 

MALZEMELER 

GGG40 GGG50 GGG60 GGG70 

%C 3.62 3.64 3.52 3.63 

%Si 2.59 2.75 2.53 2.52 

%Mn 0.19 0.16 0.27 0.21 

%P 0.031 0.031 0.032 0.027 

%S 0.004 0.0043 0.0021 0.0024 

%Cu 0.023 0.023 0.024 0.38 

%Mg 0.029 0.028 0.031 0.033 

%Mo 0.0005 0.00011 0.0011 0.0012 

%Ni 0.015 0.016 0.017 0.010 
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Şekil 1.  Sertlik testi bölgeleri 

 
2.3. Deney Sonuçları  
     
GGG40, GGG50, GGG60 ve GGG70  malzemelerinden 30mm çapında dökülerek elde edilmiş çubuklardan her 
biri 20mm uzunluğunda çıkarılan ve yüzey işlemleri tamamlanan ısıl işlem görmüş ve ısıl işlem görmemiş 
parçalara, kesit yüzeyinde merkezden dış cepheye doğru yapılan sertlik ölçümleri sonuçları aşağıda Şekil 2-5’te 
görüldüğü gibidir. Buna göre; genel olarak ısıl işlem görmüş numunelerde de, ısıl işlem görmemiş numunelerde 
de sertlik değerleri merkez bölgede dış cepheye yakın bölgelere göre daha yüksek çıkmıştır ve beklendiği üzere 
en yüksek sertlik değerleri ısıl işlemsiz olarak GGG70 malzemesinde görülmüştür. Tüm malzemelerde ölçülen ısıl 
işlemsiz sertlik değerleri sırasıyla GGG70>GGG60>GGG50>GGG40 şeklinde gözlemlenmiştir. Ayrıca her 
malzeme çeşidi içerisinde ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz sertlik değerleri arasındaki düşüş miktarı büyükten küçüğe 
GGG70>GGG60>GGG50>GGG40 şeklinde sıralanmıştır. Sertlikteki düşüş miktarı bu farkın en az görüldüğü 
GGG40’tan itibaren(Şekil 2) artarak GGG70 malzemesinde %50’lere yaklaşmıştır(Şekil 5). 

 

 
 

Şekil 2. GGG40 malzemesinin ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz olarak bölgelere göre sertlik dağılımı 
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Şekil 3. GGG50 malzemesinin ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz olarak bölgelere göre sertlik dağılımı 

 

 
 

Şekil 4. GGG60 malzemesinin ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz olarak bölgelere göre sertlik dağılımı 
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Şekil 5. GGG70 malzemesinin ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz olarak bölgelere göre sertlik dağılımı 

 
Aşağıda görülen şekil 6’da malzemelerin ısıl işlemsiz, şekil 7’ de de ısıl işlemli olarak sertlik değerlerinin 
birbirlerine göre karşılaştırılması görülmektedir. Buna göre şekil 6’da ısıl işlemsiz olarak sertlik değerleri 
dağılımlarının GGG70’ten GGG40’a doğru gidildiğinde grafikte yukarıdan aşağı doğru sıralandığı, şekil 7’de ise 
bu durumun ısıl işlem gördükten sonra tam tersine döndüğü(GGG40>GGG50>GGG60≥GGG70) ve birbirine 
oldukça yakın değerlerle sıralandıkları görülmektedir. 

 
 

 
 
Şekil 6. GGG40, GGG50, GGG60 ve GGG70 malzemelerinin ısıl işlemsiz olarak sertlik dağılımlarının birbirlerine 
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Şekil 7. GGG40, GGG50, GGG60 ve GGG70 malzemelerinin ısıl işlemli olarak sertlik dağılımlarının birbirlerine 
göre durumu 

 
Şekil 8. ‘de görüldüğü üzere metal mikroskobu kullanılarak GGG40, GGG50, GGG60 ve GGG70 malzemelerinin 
ısıl işlem görmüş ve ısıl işlem görmemiş haldeki küresel grafit morfolojisinde meydana gelen değişiklik 
gözlemlenmiştir. Burada küresel grafitlerin yapılan ısıl işlem sonrasında küresel yapılarının bir miktar bozulduğu 
gözlemlenmiştir [5, 9]. 

 

 
 

 
Şekil 8. GGG40(a) GGG50(b), GGG60(c) ve GGG70(d) malzemede ısıl işlemli(2) ve ısıl işlemsiz(1) durumda 

grafit tanelerinin metal mikroskobuyla görünümü 
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3. Sonuçlar ve Değerlendirme 
  
Yapılan sertlik testi sonuçlarında görüldüğü üzere, ısıl işlemsiz durumda GGG40 tan GGG70 e doğru gidildiğinde 
sertlik değerleri sonuçları göze çarpan oranlarda yükselmektedir [10]. Bunun sebebi doğal olarak artan perlit 
oranıyla ilişkilidir. Isıl işlem uygulandıktan sonra yapılan sertlik testlerinde beklendiği üzere sertlik dağılımı ve 
malzemeler arası sertlik değerleri değişimi neredeyse aynı olacak kadar yakınlaşmışlardır. Lakin ısıl işlem 
öncesinde malzemelerin sertlik değerleri büyükten küçüğe GGG70>GGG60>GGG50>GGG40 şeklinde 
sıralanırken (Şekil 6) ısıl işlem sonrasında bu durumun tam tersi şeklinde bir sıralama gözlemlenmiştir (Şekil 7). 
Oluşan bu durumun izahı perlitik yapının kaybedilme oranıyla ilişkilidir. Şekil 2- 5’ e bakıldığında, en yüksek 
oranda sertlik düşüşünün en yüksek oranda perlitik yapıya sahip olan GGG70 de görüldüğü ve sırasıyla GGG40 
kadar azalan oranda takip ettiği görülmektedir. Dolayısıyla yüksek oranda ferritik yapıya sahip olan GGG40’ın az 
miktarda sahip olduğu perlitik yapıyı kaybetmesiyle sertlik oranındaki düşüş, diğerlerine göre daha azdır. Perlitik 
yapıda sementit olarak adlandırılan yapının karbon ihtivası durumu GGG70 malzemesinde en fazladır ve bu 
durum sertlik düşüşünde malzemenin karbür olarak kustuğu karbon miktarını arttıracağından Şekil 7’ deki 
sıralama meydana gelmiştir. 
 
 Hem ısıl işlemli hem de ısıl işlemsiz sertlik testlerinde, sertlik değerleri ısıl işlemsiz numunelerde daha fazladır ve 
beklendiği üzere merkezden dışa doğru da azalmıştır. Döküm esnasında orta bölgede C segregasyonu oluşması 
ve akabinde toplanan inklüzyonlar ve kalıntılar sebebiyle sertlik merkez bölgelerde daha yüksek olduğu 
görülmüştür [8-12]. 
 
Başlangıçta yüksek oranda perlitik yapıda bulunan küresel grafitli dökme demir malzemeden ısıl işlemle ferritik 
yapı eldesi istenildiğinde, bu işlem sonrasında aldığı durum; başlangıçta ferritik olarak elde edilen bir malzemenin 
hem ısıl işlemsiz hem de ısıl işlemli durumlarından daha düşük sertlik değerleri gösterdiği görülmüştür. Bu durum 
artan veya azalan perlit oranıyla artmakta veya azalmaktadır. 
 
Öyleyse küresel grafitli dökme demirlerde perlit kırma işlemiyle ferritik yapı eldesine gidilmesi, en başta ferritik 
yapı oluşturulmasına göre ısıl işlem maliyeti açısından para, mekanik özellik açısından da sertlik kaybı demektir 
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Özet 
 
Tasarım mühendisliğinde öne çıkan parametreler olan akma ve çekme mukavemeti değerleri malzeme seçimi ve 
malzemenin istenen nihai şekle ulaşması için gerekli proseslerde belirleyici rol oynamaktadır. Dolayısıyla gerek 
plastik şekil vermede, gerekse dökümle son bulan işlemlerde bu iki parametrenin ayrı ayrı değerlerinin yanı sıra 
birbiriyle olan ilişkisi, hem malzemenin kullanım aralığını belirlemede etkin olmakta hem de ilk bakışta fiyat-
performans aralığının tahmininde etkili olacağından, malzemelerin birbirlerine göre tercih önceliğini 
belirlemektedir. 
 
Döküm sanayiinin can damarı olan çelikler ve dökme demirler arasında yerini bulan küresel grafitli dökme 
demirler son yıllarda oldukça revaçta olmuşlar ve popülerliklerini gün geçtikçe arttırmışlardır. Küresel grafitli 
dökme demirler ailesinden GGG 40.3 ise kopma uzamasının çeliğe eşdeğerliğiyle dikkatleri üzerine toplamış ve 
bir çok alanda çeliğin yerine kullanılmaya başlamıştır. 
 
Bu çalışmada GGG 40.3 malzemesinin çekme ve akma mukavemet değerleri ilişkisi, en yakın alt ve üst değerdeki 
küresel grafitli dökme demir olan GGG 35.3 ile GGG40 malzemelerinin akma ve çekme değerleri ilişkisi ile bu 
malzemelerin kendi aralarındaki ilişkileri incelenecektir.  
 
Anahtar kelimeler: Küresel grafitli dökme demir; Kopma uzaması; Akma ve çekme mukavemeti 

 

1. Giriş 
 

Küresel grafitli dökme demirler birçok açıdan çeliklerle rekabet edebilen çağımız malzemeleridir. Gerek kimyasal 
kompozisyonu, gerekse çeşitli ısıl işlemlerle içyapısı değiştirilerek (ferrit/perlit) mekanik özelliklerinde değişiklik 
elde edilebilen bu malzeme adını aldığı grafitlerinin küresel yapısıyla ve bunların yoğunluk ve dağılımıyla da 
özelliklerine özellik katan oldukça iyi mühendislik malzemeleridirler. Bu çeşitlilik, tasarım mühendisliğine geniş 
kullanım sahası sunmakla beraber birçok parametrenin değişkenliğiyle üretim kontrolünde karmaşıklığı da 
beraberinde getirir. Üretimde, plastik şekil verme işleminde zamandan ve güçten dolayısıyla da paradan tasarruf 
amacıyla malzemenin akma dayanımının düşük olması istenir. Aynı zamanda yerine göre seçilen malzemenin 
üretim safhasından ziyade üstlendiği işlevi, işlevselliğini yitirmeden devam etmesi beklenir. Hatta hayati durumları 
tehdit edecek durumlarda doğabilmektedir. Bu gibi durumlarda da akma dayanımının oldukça yüksek olması, 
mümkünse sahip olduğu çekme dayanımına yakın bir aralıkta bulunması istenir. Üstlendiği işleve göre kopma 
uzamalarının yüksek veya düşük olması da istenebilir. Bu özelliklerin birbiriyle ilişkisi açısından da küresel grafitli 
dökme demirler çok çeşitli sonuçlar vermektedirler. Bu alanda birçok çalışmalar yapılmıştır[1-6]. 
 
 Birçok sektörle birlikte özellikle otomotiv sektöründe yaygın kullanılan malzemelerdir [7-9]. Küresel grafitli dökme 
demirler ailesinden GGG 40.3 ise kopma uzamasının çeliğe eşdeğerliğiyle dikkatleri üzerine toplamış ve bir çok 
alanda çeliğin yerine kullanılmaya başlamıştır. Bu malzemeye, aynı aileden yüzde kopma uzaması bakımından 
en yakın olan küresel grafitli dökme demirler ise GGG35,3 ve GGG 40’ tır. GGG 35.3 malzemesi yüzde kopma 
uzaması bakımından GGG 40.3 malzemesinden daha yüksek, GGG40 malzemesi ise daha düşük değer 
aralığında yer alır. 
 
Bu çalışmada bilhassa küresel dökme demirlerden olan GGG 35.3, GGG 40.3 ve GGG 40’ın çekme özellikleri 
incelenerek, akma ve çekme dayanımı arasındaki ilişki ve kopma uzaması değişimi üzerinde durulmuştur. 

  

2. Deneysel Prosedür 
 
2.1. Deney Numunelerinin Hazırlanması ve deneylerin Yapılışı 

 
Çekme testi için gerekli olan test numuneleri döküm yoluyla üretilen malzemelerden talaşlı işlemeyle elde edilmiş 
olup DIN 50 125 standartlarındadırlar (Şekil1). Çekme testi numuneleri üç farklı malzeme olan GGG35, GGG40.3 
ve GGG40’tan üretilmiştir. Ayrıca her numune farklı dökümlerden alınmıştır. Buradaki amaç akma ve çekme 
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gerilmeleri arasındaki ilişkinin daha geniş aralığını yakalayarak gözlemlemek olduğundan bu yola gidilmiştir. 
Hazırlanan tüm çekme deneyi test numuneleri Instron cihazı kullanılarak, sırasıyla çekme testine tabi 
tutulmuşlardır (Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 1. Çekme testi numunesi [10]                                   Şekil 2. İnstron cihazında, çeneler arasına                                                                                                  
yerleştirilmiş çekme çubuğu[11] 

 
2.2. Deney Sonuçları  
 
Şekil 3-5’de görüldüğü üzere, GGG35 malzemede minumum çekme gerilmesi ve kopma uzaması değerlerinin 
literatüre uygun şekilde sağlandığı gözlemlenmektedir [12]. Buna göre yaklaşık %25.24-%28.4 arasında kopma 
uzaması, 460-430 MPa arasında çekme gerilmesi değerleri ve 330–300 MPa arasında da akma gerilmesi 
değerleri elde edilmiştir. Akma gerilmesi ile çekme gerilmesi arasındaki fark tamamen oranlı gitmemiş ara ara iniş 
ve çıkışlar göstererek % kopma uzamasındaki artışla genel olarak azalma eğilimi göstermiştir. Ayrıca akma 
gerilmesi ile çekme gerilmesi arasındaki en büyük fark %25.24’lük kopma uzamasında, en düşük fark ta %27.32 
lik kopma uzamasında görülmüştür. Bu da yaklaşık 30 MPa’lık bir değişme aralığı demektir. Yine şekil 5’e 
baktığımızda akma gerilmesi değerleri, çekme gerilmesi değerlerine göre daha dağınık bir durum sergilemiştir. 

 

 
 

Şekil 3. GGG 35.3 malzeme için kopma uzaması- çekme ve akma gerilmesi ilişkisi 
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Şekil 4. GGG 35 malzeme için kopma uzaması- çekme ile akma gerilmesi farkı ilişkisi 

   
 

 
 

Şekil 5. GGG 35 malzeme için kopma uzamasına göre çekme ve akma gerilmelerinin dağılımı 

  
 
Şekil 6-8’de görüldüğü üzere, GGG40.3 malzemede minumum çekme gerilmesi ve kopma uzaması değerlerinin 
literatüre uygun şekilde sağlandığı gözlemlenmektedir [12]. Buna göre yaklaşık %18.5-%22.5 arasında kopma 
uzaması, 440-470 MPa arasında çekme gerilmesi değerleri ve 240-340 MPa arasında da akma gerilmesi 
değerleri elde edilmiştir. Akma gerilmesinin çekme gerilmesine yakınlığı genel olarak aynı oranda gibi gözüksede, 
kopma uzaması %20,92 lik noktada bu durumda oldukça büyük bir fark olmuştur, benzer çekme gerilmesinde 
kopma uzaması %18,76 olan numune ile akma gerilmeleri farkıda epey fazladır(şekil 7). Yine şekil 8’e 
baktığımızda akma gerilmesi değerleri, çekme gerilmesi değerlerine göre daha dağınık bir durum sergilemiştir. Bu 
durum GGG35 malzemesinden daha belirgindir. 
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Şekil 6. GGG40.3 malzeme için kopma uzaması- çekme ve akma gerilmesi ilişkisi 

 
 

 
 

Şekil 7. GGG40.3 malzeme için kopma uzaması- çekme ile akma gerilmesi farkı ilişkisi 

 

 
 

Şekil 8. GGG40.3 malzeme için kopma uzamasına göre çekme ve akma gerilmelerinin dağılımı 
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Şekil 9-11’de görüldüğü üzere, GGG40 malzemede minumum çekme gerilmesi ve kopma uzaması değerlerinin 
literatürle uyum içinde olduğu gözlemlenmektedir [12]. Buna göre yaklaşık %12-%18 arasında kopma uzaması, 

440 MPa - 510 MPa arasında çekme gerilmesi değerleri ve 390 MPa–290 MPa arasında da akma gerilmesi 
değerleri elde edilmiştir. Şekil 9’a bakıldığında kopma uzaması açısından birbirine en yakın değerlere (%17,6 ve 
%17,63) sahip iki numunenin çekme gerilmesi değerleri arasında 20 MPa gibi bir fark görülürken akma gerilmesi 
değerleri arasındaki fark bundan oldukça fazla ve yaklaşık 80 MPa yani dört katı kadar bir fark oluşmuştur. Yine 
diğer şekil 20’a bakıldığında akma gerilmesi ile çekme gerilmesi arasındaki  en yüksek farkın, %17,6 kopma 
uzamasına sahip numunede gerçekleştiği görülmektedir. %17,63 lük kopma uzamasına sahip numune ise ona 
nazaran oldukça düşük bir farka sahiptir. Akma gerilmesinin çekme gerilmesine en yakın olduğu durum ise %13,4 
lük kopma uzamasına sahip numunede görülmüştür. Akma gerilmesi ile çekme gerilmesi arasındaki farkın en 
yüksek olduğu değerler grafiğe bakıldığında ayrı uçlardaki değerlerde görülmektedir, bu farkın en düşük olduğu 
değerlerde yine ayrı uçlarda görülmektedir. Bu fark yaklaşık 80 MPa ile 160 MPa arasında değişmiştir ki bu da 
farkın iki kata kadar yaklaşıp uzaklaştığını göstermiştir. Yine şekil 11’e baktığımızda akma gerilmesi değerleri, 
çekme gerilmesi değerlerine göre daha dağınık bir durum sergilemiştir. Bu durum GGG35 ve GGG40.3 
malzemesinden daha belirgindir. 

 

 
 

Şekil 9. GGG40 malzeme için kopma uzaması- çekme ve akma gerilmesi ilişkisi 

 
 

 
 

Şekil 10. GGG40 malzeme için kopma uzaması- çekme ile akma gerilmesi farkı ilişkisi 
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Şekil 11. GGG40 malzeme için kopma uzamasına göre çekme ve akma gerilmelerinin dağılımı 

 

3. Sonuçlar ve Değerlendirme 
 
Deney sonuçlarına göre, üretilen malzemelerde standartlarda belirtilen minimum çekme gerilmesi, akma gerilmesi 
ve yüzde kopma uzaması değerleri sağlanmıştır. Bu durumda genel kabule göre grafiklere bakıldığında çekme 
gerilmesi değerleri ile akma gerilmesi değerlerinin aynı oranda artması veya aynı oranda azalması 
beklenmektedir [12]. Grafiklere bakıldığında akma ve çekme gerilmesi değerlerinin aralarındaki değişimin 
beklendiği üzere genel olarak çekme gerilmesi değerlerinin artarken akma gerilmesi değerlerinin de arttığı veya 
çekme gerilmesi değerleri azalırken azaldığı gözlemlenebilir fakat akma gerilmesi değerlerinin aynı oranı 
sağlamadıkları ve daha rastgele (orantısız) bir durum sergiledikleri görülmektedir. Zira çekme gerilmesi değerlerini 
veren noktalara eğri uydurma ile elde edilecek sonucu bir kıyas kabul edersek; oran sağlansaydı akma değerleri 
için de aynı eğrinin dikey eksende düşük değerlere doğru kaydırılmış halini gözlemlememiz gerekirdi (Şekil 5,8 
ve11). Fakat akma gerilmesi değerleri dağılımı bunu göstermemektedir. 
 
Hatta bir önceki değere göre artan çekme gerilmesi değerinde, kendinden daha düşük çekme gerilmesi değerine 
sahip numuneye göre daha düşük akma gerilmesi değeri gösterdiği durumlarda görülmüştür. 
 
Bu üç malzeme arasında en yüksek çekme ve akma gerilmesi değerleri, literatüre uygun olarak GGG40’da 
saptanmıştır. En yüksek kopma uzaması değerleri ise yine literatüre uygun olarak GGG 35’de elde edilmiştir [12]. 
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Abstract 
In this study, wear behavior of roller materials produced by different casting techniques was investigated. In the 
first stage of the study, static and centrifugal casting techniques were used to produce roller materials having 
pearlitic and martensitic matrices due to the processing method and alloy composition. The roller materials were 
examined using light and scanning electron microscopes to determine the matrix phase. In the second stage, the 
samples were tested using ‘ball-on-disc’ type tribometer to study the wear characteristics of cast morphologies. 
DIN 100Cr6 steel ball with a 5 mm diameter was used as abrasive, load force was selected as 50 N and total 
sliding distance was 500 m. After wear tests, the surfaces of cast parts were examined by light and scanning 
electron microscopes to evaluate the wear behavior under dry sliding condition. The friction coefficient, weight 
loss and type of wear were determined. 
 
Keywords : Centrifugal casting, solidification, microstructure, tribology, wear. 

 

1. Introduction 
 
The quality of the strips and the productivity of the hot rolling mills are two of the most important concerns in the 
steelmaking plants. The quality of the strips is evaluated mainly by means of its shape, roughness and 
dimensional tolerances, all of them depending strongly on the shape profile and surface quality of the work roll. 
The work rolls of hot/cold strip mills must meet several requirements i.e. good wear resistance, high resistance to 
shearing, resistance to cracking, thermal cyclic loads, flexural/torsional forces etc [1, 2]. 
 
In most cases, work rolls for the finishing stands of hot rolling mills are cast as composite components made of an 
outer shell of wear-resistant material and a core of ductile iron or steel. Regarding the work rolls for the early 
finishing stands, the development of materials for the outer shell has enjoyed rapid advances beginning in the 
early 1980s, culminating in the application of cast alloys of the Fe-C-Cr-W-Mo-V system, which gradually replace 
high chromium cast iron and Ni-hard cast iron with better performance. These alloys are generically termed as 
high speed steels or multi-component white cast iron [1]. 
 
The manufacturing of large-scale rollers is usually performed by casting. After a voluminous casting with 
conventional techniques, the products obtained do not have only high inclusion contents, but also lots of local 
segregations due to the varying solidification conditions. If the physical and chemical properties expected from 
roller material in contact with workpiece are taken into consideration, novel and state-of-art casting techniques 
must be tried and performed. Due to the difference of desired properties between for example on the roller 
surface and inner sides or trunnion bearings, it is clearly necessary to use various materials in roller design. 
Additionally, these sorts of roller designs can be achieved by bi-metal casting methods. The unique structure, in 
which the shell generating the working surface of roller has a hard structure while the center building up the inner 
side and trunnion bearings has a relatively more tough attribute, can be enabled using different metals by bi-metal 
casting method [2-5]. 
 
The solidification behavior of rolling mills produced by centrifugal casting exhibits an orientation to inwards and 
therefore graphite structure and also interlamellar space in pearlite colonies vary through wall thickness 
depending on cooling ratio [6, 7]. The matrix, carbides and graphite take place in the structure of cast iron based 
rolling mills. Matrix may either be austenite, pearlite, bainite or martensite. This structure can be achieved by 
either direct casting or by heat treatment. The final microstructure depends on the chemical composition and 
cooling conditions. The carbides have a very hard structure and used for increasing hardness of the rolling mills 
[8, 9]. There are two types of carbides in cast iron rolling mills: M3C and M7C3-type carbides. The latter is usually 
present in high chromium mills. M3C type carbides form as plates during solidification and these plates grow and 
eventually intersect each other. Thus they form a carbide network at austenite grain boundaries [10]. M7C3 type 
carbides cannot however form a network structure but hexagonal rods and their negative contributions to 
toughness of the material are less than that of M3C type carbides [9].  
 
The stress relieving and tempering treatments may preferably be applied to rolling mills after casting in order to 
eliminate residual stresses and to transform retained austenite. Cr-Ni-Mo additions in pearlitic nodular cast irons 
allow manufacturing of rolling mills which are more resistant to wear. With nickel addition between 1.0-3.0 wt.-% 
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and also molybdenum between 0.5-1.0 wt.-%, the structure can be allowed bainitic in matrix. A harder and 
tougher structure is obtained in comparison to pearlitic matrix mills. In the case of nickel addition between 3.0-5.0 
% and molybdenum between 0.5-0.8 %, a martensitic matrix can be achieved which may then be tempered to 
obtain a tough structure with a small decrease in hardness [4, 11]. 
In this study, microstructural characterization of cast irons produced by static and centrifugal casting methods was 
carried out and the wear behavior of cast iron matrices was investigated under dry sliding condition.   
 

2. Experimental 
 
2.1. Materials 
 
For the experimental study, three different specimens were characterized metallographically, mechanically and 
tribologically. They were taken from the cast rolling mill bodies manufactured using two different methods, 
conventional casting (static) and vertical centrifugal casting. The specimens were cut by wire erosion from the 
outer shell of the rolling mills. The related cast iron compositions are given in Table 1. Specimen A was cast 
statically by conventional method and exhibits martensitic matrix, while specimens B and C were cast by vertical 
centrifugal casting exhibiting pearlitic and martensitic matrices, respectively. All three specimens have 
compositions of alloyed nodular cast iron structures. High carbon content ensures cast iron structure. Si and Mn 
additions help to obtain an increase in strength by solid solution strengthening. Cr and Mo play an important role 
for increasing hardness and wear resistance of the composition by making it easier to transform to bainitic and/or 
martensitic structures as well as forming stabile and hard carbides. Ni addition contributes to both martensitic 
transformation and toughness of the cast iron. Mg allows graphite to be globular. 
 

2.2. Metallographic sample preparation and microscopic examinations 
 
The specimens taken from outer shell sections of the cast bodies were ground using grinding papers of 120, 320, 
600 and 1000 mesh, in turn and polished with diamond paste of 3 µm in size. The polished surfaces were then 
etched chemically with 3% nital solution to obtain a distinctive phase contrast in the structure. The etched 
specimens were investigated under light microscope (LM, Zeiss Axiotech 100) and scanning electron microscope 
(SEM, Jeol JSM 6060). Wear test was performed on polished surfaces to eliminate the effect of surface 
roughness on friction behavior. After the wear test, the worn surfaces were examined under both light and 
scanning electron microscopes. 
 

Table 1 Chemical composition of experimental rolling mill structures. 
 

Specimens Remarks C Si Mn Cr Mo Ni Mg Fe 

A 
Static 

(martensitic) 
3.37 0.95 0.67 1.02 0.75 2.95 0.03 balance 

B 
Centrifugal 

(pearlitic) 
3.58 1.44 0.59 0.46 0.28 2.04 0.05 balance 

C 
Centrifugal 

(martensitic) 
3.37 1.89 0.12 1.57 0.57 2.43 0.02 balance 

 

2.3. Mechanical and tribological characterizations 
 
Hardness measurements were carried out using a Vickers hardness tester (Future-Tech FV-700) under test load 
of 10 kgf with a dwell time of 10 s. Hardness test measurements were repeated three times for each specimen on 
randomly chosen points.  
 
In most of the mechanical assemblies there are some moving and some stationary parts. As a result, there is a 
continuous relative sliding action in these mechanical devices. Frictional forces on these sliding surfaces result in 
wear. Friction and wear are not intrinsic properties for any material but system properties. In laboratory conditions, 
wear tests can be applied and the results are evaluated to understand wear behavior of the materials as a 
function of wear conditions. For tribological characterization of the specimens (kinetic) friction tests were 
performed under dry sliding condition without lubrication and wear characteristics were then determined based on 
worn surfaces. Tests were realized using a “ball-on-disc” type tribometer (Nanovea). Related test parameters are 
listed in Table 2. Wear loss values from each composition were determined by weighing the specimens before 
and after the tests using a precise laboratory type balance. 
 
 

3. Results and Discussion 
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3.1. Microstructural characterization 
 
To increase mechanical properties of many alloys, obtaining fine and equiaxed crystals in the final solidification 
microstructure is a very important method, which includes inoculation, modification, spheroidization and semisolid 
forming etc. [12]. For cast alloys, the physical and chemical properties can be improved by centrifugal casting 
method instead of static casting technique such as sand molded or metal molded casting. Centrifugal casting is a 
special type of casting process in which the melt fills into the mold and solidifies under a centrifugal force field. 
This process is used to make thin walled castings like pipes, piston rings, cylinder liners, rollers, pulleys etc. The 
centrifugal casting has greater reliability than static castings. They are relatively free from gas and shrinkage 
porosity. The features involved in centrifugal casting are fluid flow, thermal properties and solidification. Casting 
defects are mainly due to molten metal flow or premature solidification. The solidification structures like structural 
uniformity and structural character of the solidified metal of centrifugal casting is of great importance, regarding to 
its mechanical properties. By means of the centrifugal force, finer equiaxed grain structures are formed to obtain 
homogeneous and isotropic mechanical properties [13].  
 

Table 2. Parameters used in the wear tests. 
 

Counterpart (ball) material 100Cr6 

Counterpart Vickers hardness 843.8 HV10 

Counterpart diameter 5 mm 

Wear track radius 5 mm 

Rotational speed 100 rpm 

Nominal load 50 N 

Total sliding distance 500 m 

 
The casting parameters that influence solidification structures can include mold rotation velocity, mold dimension, 
mold preheating temperature, pouring temperature of the molten metal and alloy composition etc. It is also very 
important to understand the mechanism of grain structure formation in centrifugal casting in order to design 
optimum centrifugal casting conditions for obtaining a desired uniform structure. The conductivity and temperature 
of a mould can speed or retard solidification. The microstructure evolution under melt shearing remains one of the 
most important areas of investigation to develop a successful process [13]. 
 
Ductile cast iron shows a wide range of mechanical properties depending on the chemical composition, 
microstructure and shape and distribution of graphite nodules in the matrix. Strength increases with the volume 
fraction of pearlite in the matrix, but at expenses of ductility and toughness. Martensitic ductile cast iron presents 
high ultimate tensile stress depending on the tempering temperature with low toughness. Among cast irons, 
austempered ductile iron presents an excellent combination of mechanical properties. For the same toughness, 
the mechanical resistance of austempered ductile iron can be twice that of the as cast condition [14]. 
 
Figure 1 presents light microscope images from etched specimen surfaces. Specimen A has a massive 
martensitic matrix with nodular graphite grains and eutectic carbides (Figure 1a). Massive martensite 
transformation in such a composition with high carbon content can be explained by the graphite stabilization and 
spheroidization as well as the effect of alloy elements. Specimen B possesses fine pearlitic matrix with eutectic 
carbides and globular graphite grains as seen in the upper left hand corner in Figure 1b. Specimen C exhibits 
relatively finer matrix which is mainly martensitic structure, with eutectic carbides and nodular graphite grains 
(Figure 1c and d). 
 

3.2. Mechanical and tribological test results 
 
Table 3 summarizes the mechanical and tribological test results of rolling mill specimens. The average hardness 
value of specimen A is higher than that of specimen B but lower than that of specimen C. This ranking can be 
explained by differences in alloy contents of the specimens and their effects on matrix transformations. Likewise 
specimen A and C have martensitic matrices, while specimen B shows fine pearlitic matrix. All three specimens 
have graphite and eutectic carbide.  
 
Table 3 also gives tribological characterization data of the specimens studied. There are two friction coefficient 
values in the table, obtained from the tests. As can be seen in Figure 2, particularly specimens A and C, namely 
martensitic matrices, exhibited relatively lower friction behavior at the initial phase of the test, in comparison to the 
pearlitic matrix specimen, but eventually their friction coefficient values raised to relatively higher steady-state 
condition till the completion of the  test. On other hand, specimen B yielded a quite stable performance during the 
test and its average and steady state friction coefficient values remained almost the same. Nevertheless 
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specimen C definitely showed a superior wear resistance against counterpart ball under given test conditions 
compared to the specimens A and B. In order to understand the differences in tribological performances at a 
glance, we should look at the comparison diagram given in Figure 3. Although specimen C has higher average 
and steady state friction coefficient values than that of others, its wear loss value outperforms clearly. This can be 
attributed to its quite higher hardness level. Therefore it could resist wearing against counterpart made of 
hardened 100Cr6 steel more effectively than specimens A and B.  

 

  

  

Figure 1. Light microscope images from etched rolling mill specimen surfaces; specimen A (a), specimen B (b), 
specimen C (c) and a detailed view from matrix of the specimen C (d). 

 
Table 3. Vickers hardness and wear test results of rolling mill specimens. 

 

Specimens (matrix) 
HV10 Friction coefficient Wear loss 

(× 10
–3

 g) Average Steady state 

A (martensitic) 543.2 (±18.3) 0.20 0.29 5.2 

B (pearlitic) 427.3 (±10.8) 0.19 0.20 5.3 

C (martensitic) 659.6 (±41.7) 0.29 0.34 3.8 

 
Worn surfaces obtained after dry friction tests are given in Figure 4. Light microscope images are shown at left, 
SEM images at right. According to these images the wear mechanisms occurred on the specimens are of 
abrasion and adhesion types. The micro-grooving clearly indicates abrasive wear. Meanwhile adhesive layers and 
local adhesive junctions are evidences of typical adhesive wear mechanism. All these wear characteristics and 
kinetic friction behavior fit to the wear model between a metal-metal pair proposed by Hwang and Zum Gahr. [15]. 
The wear starts with breaking up of thin oxide layer. The formation of micro-grooving on specimen surfaces of 
hard chromium carbide grains in counterpart ball (100Cr6) as well as formation and then cracking due to 
deformation hardening at adhesive junction points explain the progress in wear.  
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Figure 2. Friction coefficient–total sliding distance diagram of the rolling mill specimens under given test 

conditions. 
 

 
Figure 3. Comparison chart for friction coefficient and wear loss values of the specimens studied. 

 
Using this wear model, the relationship between friction coefficient and total sliding distance can also be 
explained. As can be seen in Table 2 and 3, counterpart ball has the highest hardness value (844 HV10) while 
specimen C has the second highest (660 HV10). During the friction test, due to the hardness value in specimen C, 
the counterpart wears at contact point more than the other two specimens. An increase in contact surface area 
leads to an increase in friction resistance and thus in friction coefficient. Probably the presence of graphite 
nodules in the matrix hinders friction coefficient to increase too much. Specimen A with martensitic matrix but 
having lower hardness (543 HV10), led to an increase in contact surface area after approximately 200 m and 
herewith friction coefficient jumped to the band between 0.25-0.30. Specimen B, on the other hand, completed the 
friction test remaining at a narrow band gap between 0.15-0.20 possibly due to its relatively lower hardness (427 
HV10). 
 

4. Conclusions 
 
Microstructures and tribological behavior of different roller mill specimens, having basically nodular cast iron 
compositions, produced by conventional static and vertical centrifugal casting methods, were studied and 
following results were obtained: 
 
(i) Microstructure of specimen A manufactured by conventional static casting is of martensitic matrix accompanied 
by eutectic carbides and graphite grains. Specimen B was produced by vertical centrifugal casting method and 
has a fine pearlitic matrix with eutectic carbide and graphite. Specimen C was also produced by vertical 
centrifugal casting but has a martensitic matrix with eutectic carbide and graphite grains due to its higher alloy 
content particularly in chromium and nickel amounts. 
(ii) Vickers hardness values of the specimens were determined as 543.2, 427.3 and 659.6 HV10, respectively. 
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Figure 4. Worn surfaces of rolling mill specimens after dry friction test: light microscope images at left and 
scanning electron microscope images at right from specimens A (a-b), B (c-d) and C (e-f). 

 
(iii) Wear tests exhibit that martensitic matrices eventually led to an increase in friction coefficient, while fine 
pearlitic one remained unchanged. The differences between specimen behaviors can be attributed to the 
differences in their hardness levels. Higher specimen hardness causes higher worn volume at contacting tip of 
counterpart ball thus leading to an increase in frictional resistance and hence in friction coefficient.  
(iv) Microscopic investigations on worn surfaces reveal that a mixture of abrasive and adhesive wear exists in all 
three specimens. Only difference between them was the amount of worn volume.      Micro-grooving tracks were 
typical evidence of abrasive wear. Adhesive layers and local adhesive junctions implied that the specimens 
suffered also from adhesive wear at the same time. In dry sliding condition, the tribological system which started 
as a two opposing bodies, turned into a three component system after involving and penetrating the worn debris 
particles into frictional area. Consequently the debris was worn out and then smeared onto wear surface by a 
limited plastic deformation capability. These plastically deformed zones eventually became brittle due to massive 
deformation hardening effect. And finally the smeared layer was broken up at some specific locations which 
appeared as local adhesive junctions.  
(v) In regard to wear loss in test pieces, specimen C with hard martensitic matrix yielded better performance than 
the other two specimens. However specimen B with pearlitic matrix performed better in terms of friction coefficient 
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values obtained in given test conditions. In any case, centrifugal casting specimens outperformed statically cast 
structure from the point of either friction coefficient or wear loss. 
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Özet 
 
Döküm simülasyon yazılımları dünya çapında döküm proseslerinde bir tasarım aracı olarak giderek daha yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sayede dökümhane mühendisleri yeni üretimleri daha kısa sürede ve daha doğru 
bir şekilde tasarlayabilmektedir. Böylece hem deneme sayılarını önemli ölçüde azaltmakta hem de ürün kalitesini 
yükseltebilmektedirler. Bu teknoloji mühendislere aynı zamanda döküm süreçlerinde oluşan hataları analiz 
etmede ve bu hataların kaynağını bulmada da önemli faydalar sunmaktadır.     
 
Bu çalışmada küresel grafitli dökme demirlerin soğuması ve katılaşması sırasında ortaya çıkan hacimsel değişim 
davranışlarının SOLIDCast simülasyon programı ile modellenmesi ve besleyici tasarımına farklı bir yaklaşım 
yöntemi incelenmiştir.   
 
 
Anahtar kelimeler: K.G.D.D, döküm simülasyonu, besleyici tasarımı 

 

1. Giriş 
 
Küresel Grafitli Dökme Demirler (K.G.D.D.) yüksek süneklik ve uygun mekanik özellikler, çeliğe göre hafif ve ucuz 
olmaları gibi üstün özellikleri ile tüm döküm alaşımları içersinde ağırlık olarak en yüksek oranda dökülen 
alaşımlardır. Ancak, K.G.D. Demirlerin soğuması ve katılaşması sırasında ortaya çıkan karmaşık hacimsel 
değişim davranışları bu alaşımların boşluksuz ve gözeneksiz olarak dökümünü oldukça zorlaştırmaktadır.  
 
Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı yükseliş, döküm süreçlerinin modellenmesi ve böylece üretim tasarlama ve kalite 
yükseltme çalışmalarında deneme yanılma yöntemi gibi zor ve maliyetli çalışmalara kalmadan sadece bilgisayar 
ekranını kullanarak tüm üretim süreçlerini kolay ve ucuz bir şekilde tasarlayabilmektedir. Bilgisayar teknolojisi her 
ne kadar bu kolaylığı sunsa da döküm prensipleri ve metalürji bilimi yeterince kullanılmadığı durumlarda bir takım 
üretim hataları ve olumsuzluklar oluşabilmektedir.    
 
Grafit oluşturarak katılaşan bütün dökme demirler gibi K.G.D. Demirler de çekme soğuma ve katılaşma sırasında 
çekme (büzülme) ve genleşme davranışları gösterirler. Bu yüzden tek yönlü çekerek katılaşan çelik ve alüminyum 
ve bakır alaşımlarına göre K.G. Dökme demirlerin hacimsel davranışlarının tahmin edilmesi ve buna göre 
besleme gerekip gerekmediğinin belirlenmesi ve besleme gerektiği durumlarda ise uygun besleyici yerleri ve 
ölçülerinin tespit edilmesi sağlam döküm yapabilme açısından oldukça önemlidir.     
 
Bu çalışmada genel olarak K.G. Dökme demirlerin soğuması ve katılaşması sırasında ortaya çıkan muhtemel 
hacim değişikliği davranışlarının simülasyon teknikleri ile modellenmesi ele alınmış ve buna göre besleyici 
tasarımında yeni bir yöntem üzerinde durulmuştur. 
 

2. K.G.Dökme Demirlerin Hacimsel Değişim Davranışları 
 
Dökümlerin katılaşması sırasında ortaya çıkan hacimsel değişim davranışları genel olarak iki ana gruba ayrılabilir. 
Bunlar Şekil 1’de şematik olarak gösterilmişlerdir. Şekil 1a’da gösterilen durumda soğuma sırasında alaşım tek 
yönlü hacimsel olarak küçülmektedir. Şekil 1b’deki durum ise soğuma sırasında bir kısım hacimsel küçülme 
gösterdikten sonra tekrar genleşme eğilimi göstermektedir. Küresel grafitli dökme demirlerin hacimsel değişim 
davranışları tipik olarak Şekil 1.b’ye uymaktadırlar[1]. 
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Şekil 1. Alaşımların hacimsel değişim davranışları a-tek yönlü hacimsel değişim, b- çift yönlü hacimsel değişim 
gösteren K.G.Dökme demirlarin hacimsel değişim eğrileri. 

 
 
Şekil 1.b’den görüldüğü gibi K.G.D.Demirlerin hacimsel değişim eğrileri A’dan C’ye doğru değişen farklı formlarda 
ortaya çıkmaktadırlar. A eğrisine göre B ve C eğrileri daha fazla hacimsel çekme ve buna bağlı olarak bir miktarda 
hacimsel genleşme göstermektedirler. Dökme demirlerde hacimsel değişim davranışı bir malzeme özelliği 
olmayıp birçok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bunlar; kalıp malzemesi ve kalıp sağlamlığı, metal 
bileşimi (karbon eşdeğerliği), ergitme ve aşılama süreçleri (metalürjik kalite), soğuma hızı, katılaşma zamanı 
(modül) ve döküm Sıcaklığı gibi parametrelerdir[1]. Dökme demirlerin soğuması ve katılaşması sırasında bu 
parametrelerden hangisinin ne kadar etkili olduğu konusu halen araştırmalara konu olmakla birlikte Alman VDG 
çizelgelerinde ana faktörlerin etki dereceleri büyük ölçüde tanımlanmıştır[2]. Buna göre yüksek karbon 
eşdeğerliği, yüksek kalıp sağlamlığı ve yüksek katılaşma zamanı (yüksek modül değerleri) K.G.Dökme demirlerde 
hacimsel değişimi Şekil 1.b’deki A eğrisine benzetirken, yüksek soğuma hızı, düşük modül değerleri, düşük kalıp 
sağlamlığı ve düşük metalürjik kalite, hacimsel değişim eğrilerini B ve C gibi olmaya yönlendirmektedir[3].   

 

2. K.G.Dökme Demirler İçin Besleyici Tasarım Kriterleri 
 
2.1. Besleyici Sayısı ve Yerlerinin Belirlenmesi 
 
Küresel grafitli dökme demirlerin besleyici tasarımında besleyicilerin sayıları ve yerleri çelik ve alüminyum 
alaşımları gibi tek yönlü hacimsel daralma gösteren alaşımların besleyici yer ve sayılarından farklıdır. Örneğin 
çelik dökümlerinde besleyiciler mutlaka sıcak noktalara en yakın mesafeye bağlanmalıdır[5]. K.G.Dökme 
demirlerde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu dökümlerde besleyici yerleri belirlenirken önce döküm 
genelinde kaç adet besleme bölgesi  bulunduğuna karar verilir[4]. Bu belirlemeyi yapabilmek için VDG 
çizelgelerinden de yararlanılarak dökme demirin kimyasal analizi, kalıp sağlamlığı ve katılaşma zamanı modülü 
faktörleri girilir ve dökümün hacimsel değişim eğrisi oluşturulur. Bu Eğri tasarımcıya eldeki dökümün ne kadar 
süre çekerek katılaşacağını ve ne kadar süre genleşerek katılacağını gösteren bir ölçüttür. Dökümün çekme 
modundan genleşme moduna geçtiği anda henüz sıvı olan tek bir bölge var ise o döküme tek bir besleyici gerekir. 
Eğer sıvı bölge birden fazla izole sıvı bölgelerine ayrılmış işe o döküme izole sıvı bölge adedince her bir sıvı 
bölgeye bir besleyici gelecek şekilde besleyici sayıları belirlenir.  Bu durum Şekil 1a ve b’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Bir K.G.D. Demir parçanın besleyici tasarımında a-tek bir besleyicinin yeterli olduğu b-iki besleyicinin 

gerekli olduğu durumların simülasyon programından alınmış görüntüsü. 
 
 
Küresel grafitli dökme demirlerin besleyici tasarımında önemli bir diğer kriter de bir besleme bölgesine sadece bir 
besleyici bağlanma zorunluluğudur. Bir besleme bölgesine birden fazla besleyici bağlandığında besleyicilerden 
sadece bir tanesinin çalıştığı diğerlerinin ise çalışmadığı ve besleyici bağlantı bölgelerinde gözenek oluşturarak 
dökümün hurdaya ayrılmasına neden olduğu gerçeğidir[6]. Bu durum dökümhane mühendislerince henüz çok iyi 
bilinmemektedir. Sadece bir besleyicinin yeterli olduğu bir dökümde birden fazla besleyici bağlandığında 
besleyicilerden sadece birisinin çalıştığını gösteren durum Şekil 2a ve 2B’de gösterilmiştir.  
 

 
 
Şekil 3. K.G.Demirlerlerde döküme gereğinden fazla besleyici bağlandığından fazla besleyicinin çalışmama hali a-

çalışmayan besleyicinin altında gözenek oluşumunun şematik gösterimi b-fotoğraf görüntüsü. 

 
2.2. Besleyici Boyutlarının Belirlenmesi 
 
Küresel grafitli dökme demirler çelik dökümler ile karşılaştırıldığında daha az oranda hacimsel çekme 
göstermektedirler [1]. Bu nedenle dökme demirlerde besleyici boyutları çelik dökümlere göre daha küçük 
boyutlardadır. Besleyici boyutlandırmasında en önemli kriter yukarıda açıklandığı gibi dökümün soğuma-
katılaşma periyodunda hangi oranda çekeceği ve hangi oranda genleşeceğinin belirlenmesidir. Soğuma-
katılaşma sürecinde daha çok çekerek katılaşan dökümler için daha çok genleşerek katılaşan dökümlere göre 
oransal olarak daha büyük besleyiciler tasarlanmalıdır. 
 
K.G.Dökme demirlerin besleyici boyutlandırmasında besleyici boyutundan daha önemli olan besleyicinin döküme 
bağlantı yeri olan besleyici boğazının boyutlarıdır [1]. Besleyici boğazı normalde bir vana gibi kullanılarak 
dökümün çekme periyodunda gerekli olan besleme metalinin döküme transfer edilmesini, çekme periyodu sona 
erip genleşme periyodu başladığı anda ise katılaşıp kapanarak genleşme basıncının katılaşan dökümün 
gözeneksiz bir şekilde katılaşabilmesini sağlaması amacına yönelik olarak tasarlanabilmektedir. Besleyici 
boğazının dökümün katılaşması sırasında hangi sürede katılaşması gerektiği besleyici boğaz modülü ile belirlenir 
[1]. Besleyici boğaz modülü yaklaşımı küresel grafitli dökme demirlerin dökümünde kilit öneme sahiptir. Bu modül 
sadece alaşımın kimyasal analizi, metalürjik kalitesi ve döküm ağırlığı ve katılaşma modülü gibi metal ve döküm 
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özelliklerine bağlı olarak değişen bir değişken değildir. Aynı zamanda kalıp özelliklerine göre de önemli ölçüde 
değişkenlik göstermektedir[ref]. Şekil 4’te bir küresel grafitli dökme demir dökümünün katılaşması sırasında 
besleyici boğazının katılaşma noktasının (sıvı transfer noktası) kalıp sağlamlığına göre ne oranda değişebileceği 
gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi sert ve sağlam kalıplarda (rijit kalıplar) sıvı transfer noktası olarak 
tanımlanan besleyici boğazının kapanma süresi yumuşak kalıplara göre daha kısadır. Yumuşak ve rijit olmayan 
kalıplar dökümün genleşme gücüne yeterince direnç gösteremeyebilir. Bu durumda dökümün genleşmesine 
paralel olarak kalıbında genleşmesi kaçınılmazdır. Katılaşan dökümün genleşme basıncını kendi içinde pozitif 
basınç olarak hissetmesi gerekir. Kalıbın genleşen döküme direnç gösterememesi durumunda döküm kesitlerinde 
besleme metali ihtiyacı bir süre daha devam edeceğinden besleyici boğazının Şekil 4 b’de görüldüğü gibi uzun bir 
süre daha açık kalması sağlanmalıdır. 
 

 
Şekil 4. Kalıp rijitlik durumuna göre besleyici boğazının (sıvı transfer noktası) açık kalma süresinin değişimi.  

 

3. Metot Çalışması 
 
3.1 Alaşım ve Kalıp Özellikleri 
 
Bu çalışmada, küresel grafitli dökme demirden dökülmek üzere seçilen ve Şekil 5’te gösterilen basit bir 
geometrinin besleyici tasarımı sıvı transfer modülü yaklaşımı ile incelenmiştir. Dökümü yapılan dökme demirin 
kimyasal bileşimi, alaşımın metalürjik kalitesi ve kalıp rijitliği değerleri Çizelge 1’ de verilmiştir. Tablo 1’de verilen 
farklı durumlara göre izlenen yöntem ve besleyici tasarım aşamaları aşağıda detaylandırılmıştır.   
 

 
 

Şekil 5. Besleyici tasarımı yapılan döküm geometrisi a-boyutları, b-izometrik görünüş.  
 
 
Çizelge 1’ de verilen iki farklı duruma göre SOLIDCast simülasyon programı yardımı ile besleyici tasarımı 
yapılmıştır. SOLIDCast döküm simülasyon programı küresel garfitli ve gri dökme demirlerde besleyici 
tasarımımını Alman VDG diyagramları esaslarına göre yapan özel bir besleyici hesaplama ve tasarlama 
modülüne sahiptir [7]. Program, öncelikle girilen özelliklere ve sınır şartlarına göre dökümün soğuma-katılaşma 
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periyodunda %çekme ve genleşme oranlarını hesaplamaktadır. Buna göre dökümün çekme sürecinin bitip 
genleşme sürecinin başlama noktasında katılaşmak üzere bir besleyici boğaz modülü belirlemektedir. Belirlenen 
besleyici boğaz modülü (besleme metali transferinin kesildiği nokta) kalan sıvı ile otomatik olarak 
karşılaştırılmaktadır. Besleyici boğazı katılaştığı anda döküm içinde tek bir sıvı bölge var ise bu döküm için tek bir 
besleyici yeterli olmaktadır. Aksi takdirde döküm içinde bir birinden bağımsız (izole) sıvı bölgesi adedince 
besleyici kullanılması gerekmektedir.  
 

Çizelge 1 Aynı alaşım ve farklı kalıp rijitlik değerlerine göre oluşturulmuş farklı durumlar. 
 

Alaşım ve 

Kalıp koşulları 

 

% C 

 

% Si 

 

% P 

Metalurjik 

Kalite 

Kalıp 

Rijitliği 

Durum 1 3,2 2,0 0,02 40 10 

Durum 2 3,2 2,0 0,02 40 40 

 

 
 
3.2. Transfer Modülü Yaklaşımına Göre Besleyici ve Boğaz Boyutlarının Hesaplanması  
 
Transfer modülü yaklaşımına göre besleyici tasarımında il aşama dökümün katılaşma zamanının bir göstergesi 
olan katılaşma zamanı modülünün bulunmasıdır. Yukarıda verilen döküm geometrisi için SOLIDCast döküm 
simülasyonunda döküm modülü 1,78 cm olarak hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan döküm modülü ile birlikte 
döküm alaşımı kimyasal analizi, metalürjik kalite ve kalıp rijitliği faktörlerine göre dökme demirin katılaşması 
boyunca çekme ve genleşme davranışları program tarafından hesaplanmaktadır. Daha sonra çekme-genleşme 
aşamasında kapanmak üzere besleyici boğaz modülü hesaplanmaktadır. Elde edilen besleyici boğaz modülü 
daha sonra döküm kesitlerinde kalan sıvı bölgelerin durumunu görmek üzere kullanılarak kaç adet besleyici 
gerektiği görülmektedir. Bu aşamalar “Durum 1” ve “Durum 2” de verilen şartlar için Şekil 6 a-d ve Şekil 7 a-d’ de 
gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 6. “Durum 1” için besleyici tasarımı  
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Şekil 7. “Durum 2” için besleyici tasarımı 

 
4. Genel Sonuçlar  
 
1-Küresel grafitli dökme demirlerde hacimsel değişim davranışlarına uygun şekilde besleme sıvısı temin 
edilmesine yönelik geliştirilen “Sıvı Transfer Modülü” veya “Besleyici Boğaz Modülü” yaklaşımı hacimsel değişim 
ve beslemede etkili tüm parametreleri esas alan yeni bir besleyici tasarım metodudur. 
 
2- Çalışmada aynı dökme demir alaşımının rijitlik derecesi farklı kalıplara dökümü modellenmiştir. Sonuçlar rijitlik 
derecesi düşük olan kalıba yapılan döküm için iki adet besleyici gerektiğini gösterirken rijitlik derecesi yüksek olan 
kalıba dökülen döküm için sadece bir adet besleyicinin yeterli olabileceğini göstermiştir.  
 
3-Döküm simülasyon programları döküm geometrisi, alaşımının kimyasal bileşimi ve kalıp özelliklerine bağlı 
olarak çok sayıda değişkene bağlı olarak optimum özelliklerde besleyici tasarımı yapabilecek kapasitede 
geliştirilmiş araçlardır ve bu nedenle küresel grafitli dökme demirlerin besleyici tasarımlarında da etkili bir şekilde 
kullanılabilirler. 
 
4-Bu çalışmada kullanılan iki değişkenli modelleme ve tasarım metodu gerektiğinde faklı alaşım özellikleri, farklı 
döküm geometrileri ve farklı kalıp özellikleri için çoğaltılabilir ve kullanılabilir. 
 

 

Kaynaklar 

 
[1] Schmidt, D.C. The Basics of Solidification, Gating and Risering of Cast Irons. AFS Wisconsin Regional 

Conference. Finite Solutions Inc Slinger WI. (2007). 
[2] Fredriksson, H., Stjerndahl, A., Tinoco, J. (2005). On the solidification of nodular cast iron and its relation to the 
expansion and contraction. Materials Science and Engineerin. A 413–414, 363-372. 
[3] Holzmüller, A., Kucharcik, L., "Atlas Zur Anschnitt und Speisertechnick für Gusseisen", Giesserei Verlong 
Gmbh, pp 40, Düsseldorf, 1975. 
[4] Kayıkcı, R. (2010). Besleyicisiz Döküm Yöntemi İle Dökülen Bir Küresel Grafitli Dökme Demir Dökümün 

İncelenmesi. 3.Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu (IFES 2009), İstanbul, Türkiye. 
[5] Kayıkcı, R. (2008). Büyük Kütleli Bir Çelik Parçanın Dökümünde Klasik ve Bilgisayar Destekli Mühendislik 

http://www.sakarya.edu.tr/~rkayikci/index_dosyalar/2006-64.pdf


Kayıkcı, R. ve Akar,N. 

149 
 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. Cilt 
23, No 2. 

[6] KAYIKCI, R. ÇOLAK, M. Dökme Demirlerin Besleyici Tasarımında Transfer Modülü Yaklaşımının Kullanımı 
Üzerine Bir Çalışma, 4.Uluslararsı Döküm ve Çevre Sempozyumu (IFES 2011) 17-18 Kasım 2011, BCACT-
YTÜ, İstanbul, s.71-77. 

[7] www.finitesolutions.com 
 

 

http://www.sakarya.edu.tr/~rkayikci/index_dosyalar/2006-64.pdf


International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

150 
 

 

KUPOL OCAĞINDA KULLANILAN FLAKSLARDAN KİREÇTAŞI 
VE MERMERİN GRİ DÖKME DEMİRİN MİKRO YAPI VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 
 

Yunus TÜREN
a, *

 ve Mehmet ÜNAL
b
 

a, * 
Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Karabük, Türkiye, E-posta: 

y.turen@karabuk.edu.tr 
b 

Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Karabük, Türkiye, E-posta: 
munal@karabuk.edu.tr 

 

Özet 
 
Bu çalışmada kupol ocaklarında gri dökme demir üretiminde flaks olarak kireçtaşı ve mermerin alternatif 
kullanımının malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri üzerine olan etkisi araştırıldı. Yapılan 
araştırmada, kireçtaşı kullanımında mermere göre metal sıcaklığının daha yüksek, bileşimdeki kükürt miktarının 
daha düşük, sertliğin daha az ve çekme dayanımının daha yüksek olduğu tespit edildi.  
 

Anahtar Kelimeler: Kupol ocağı, Flaks, Gri dökme demir, Mikro yapı, Mekanik özellikler 

 

EFFECT OF LIMESTONE AND MARBLE USED AS FLUXES IN 
CUPOLA FURNACES UPON THE MICROSTRUCTURE AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF GRAY CAST IRON 
 

Abstract 
 
In this study, an investigation has been performed on the effects of limestone and marble used in cupola furnace 
upon the microstructure and mechanical properties of the gray cast iron. It has been found that the metal 
tempareture and tensile strength of the material produced by using limestone are higher than those obtained 
using marble. However, the sulphur content and the hardness of gray cast iron are lower.  

 
Key Words:Cupola Furnace, Fluxes, Gray Cast-iron, Microstructure, Mechanical Properties.  

 
1. Giriş 
 
Kupol ocakları, döküm endüstrisinde dökme demir ergitmesi için en çok kullanılan ve en ekonomik ocaklardır. 
Dökme demirin % 95’inden fazlası kupol ocaklarında ergitilmektedir. Yalnız dökme demir ergitiminde değil, 
küresel grafitli dökme demir, dubleks usulü çelik dökümde, hatta bazı yapı değişimleri ile bronzların ergitilmesinde 
de kupol ocakları kullanılabilmektedir [1,2]. Kupol ocaklarının bu tür avantajlarının yanı sıra bileşimin tam kontrol 
altında tutulaması, yakıt ile ergitilecek metalin bir arada bulunmasından dolayı önemli sakıncalara neden 
olmaktadır. Kupol ocaklarının en büyük dezavantajlarından biri ergitme aşamasında sıvı metalin kok kömürüyle 
direk teması nedeniyle yüksek oranda karbon ve kükürt’ü bünyesine almasıdır. Ayrıca kupol ocaklarından sıvı 
metal alma işleminin sürekli ve maksimum seviyede etkili olması için ocak içinde oluşan curufun sıvı ve akıcı 
olması istenir. Ocak içinde oluşan curuf malzeme kimyasal bileşiminde değişikliklere neden olmadan hızlı ve 
düzgün bir şekilde sıvıdan ayrılmalıdır [3]. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için flakslar kullanılarak kükürt 
giderme işlemi yapılmaktadır [4]. 
 
Bir kupol ocağında metal şarjın % 2-8 kadar flaksa ihtiyaç vardır. Flaks miktarının yetersiz olması durumunda 
akıcılığı az olan curuf oluşarak kupol duvarlarında kemer oluşturur, kupol hava kuşağı alanını daraltarak kok 
kömürü yüzeyini etkiler ve baca gazı çıkışını da azaltır. Bu durum, şarj metalinin sıcaklığını azaltarak metalin 
ergimesini geciktirir ve verimi düşürür.. Bu nedenlerden dolayı kupol ocağının çalışmasında flaks malzemelerinin 
kullanımı önem arz etmektedir [3].  
 
Kupol ocaklarında ergitme işleminde curufa akıcılık sağlamak için değişik flakslar kullanılmaktadır. Bu işlemler için 
en yaygın olarak kullanılan malzemeler kireçtaşı ve mermerdir [3,5]. Ülkemizde flaks olarak mermer kullanımı 
yaygındır. Ancak mermer ve kireçtaşı bileşimlerinin aynı olmasına rağmen hangisinin kullanımının avantajlı 
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olacağı literatürde açık değildir. Dolayısıyla bu çalışmada kupol ocaklarında gri dökme demir üretiminde flaks 
olarak kireçtaşı ve mermerin alternatif kullanımının malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri üzerine 
olan etkisi araştırılmıştır. 

 

2. Malzeme ve Metod 
 
2.1. Kupol Ocağı 

 
Deneylerde kullanılan 50 cm iç çapında, tek sıra asidik tuğla ile örülmüş, çift sıra hava delikli kupol ocağı yapım 
resmi şekil 1’de verilmektedir [6]. Basit olarak kupol ocağı, çelik sacların perçinleşmesiyle silindir şekilli ve içerisi 
refrakter astar malzeme ile örülmüş düşey bir borudan meydana gelmiştir.  

 

 

Şekil 1. Kupol ocağı. 

 
2.2. Ergitme ve Döküm İşlemi 

 
Döküm uygulamalarında dik olarak çalışan kupol ocağına (Şekil 1) üst kısmındaki yükleme kapısından vezinler 
sırası ile yüklendi. Deneylerde kullanılan kupol ocağı üç vezin aldığından yükleme işlemi tamamlandığı andan 

itibaren hava verildi. Hava verilmesiyle birlikte zaman tutularak ilk 12-13 dakika aralığında sıvı madenin, maden 

alma deliğinden geldiği gözlendi. Bir miktar soğuk maden dışarı alınarak maden alma deliği kapatılarak sıvı 

madenin depo kısmına toplanması sağlandı. Potaya alınan sıvı metal sıcaklığı ± 5 
o
C hassasiyette sıcaklık 

ölçebilen daldırma prometre kullanıldı. Sıcaklık ölçümleri ocak önündeki bekleme potasında yapıldı. Ocaktan 
alınan sıvı metalin döküm sıcaklığına (1330

o
C) potada bekletilerek getirildi ve ölçümden hemen sonra deneyler 

için hazırlanmış kalıplara döküm yapıldı. Ergimiş haldeki gri dökme demirin kimyasal bileşimlerinin tayini için Ø 30 
x 30 mm ölçülerindeki metal kalıplara döküm yapıldı. Numuneler spektral analiz için hazırlandı ve spektrometrede 
kimyasal bileşim tespit edildi.  
 
Sertlik numunesi için kademeli model Şekil 2’de sentetik kalıp kumuyla kalıplandı. Dökümü yapılan sertlik 
numuneleri kalıplardan bozularak temizlendi. Numunede ölçüm yapılacak yüzeyler planya tezgâhında işlenerek 
hazırlandı. Sertlik deneyi için Brinell sertlik ölçme cihazı kullanıldı. Cihazda 10 mm çaplı çelik bilya, 187.5 kg. 
ağırlık kullanılarak sertlik ölçümleri yapıldı. Her yüzeyden alınan sertlik değerlerinin ortalaması alınarak sonuçlar 
elde edildi. Çalışmalarda parametre olarak kireçtaşı ve mermer ayrı ayrı dökümlerde flaks olarak kullanıldı. 
Parametrelerin, bileşim, döküm sıcaklığı, çekme dayanımı, sertlik ve mikro yapıya etkileri incelendi. Bunların 
kireçtaşı ve mermer ile dökümünde elde edilen değerleri karşılaştırıldı. Çizelge 1’de Deney parametre lerine 
görülmektedir.  
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Şekil 2. Kademeli model resmi. 
 
 

Çizelge 1. Deneylerde uygulanan parametreler. 

 
DÖKÜM UYGULAMASI 

Flaks türü 
ve miktarı 

Sıcaklık ve numunelerin alındığı Kullanılan şarj malzemeleri ve miktarı(kg) 

Vezin Süre(dak) Vezin koku H2 piki Çelik hurdası Ferrosilisyum 

K
ir

e
ç

ta
ş

ı 

5kg 

1. 15. 

16 124 6 1.3 
2. 30. 

3. 60. 

4. 120. 

M
e

rm
e

r 

5kg 

1. 15. 

16 124 6 1.3 

2. 30. 

3. 60. 

4. 120. 

 
 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
3.1. Döküm Sıcaklığı Deney Sonuçları 

 
Dökümlerde; kireçtaşı ve mermer 5’er kg olarak kullanılmıştır. Kireçtaşı ve mermer kullanımına bağlı zaman-
sıcaklık ilişkisi Şekil 3’de görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. Kullanılan kireçtaşı ve mermere bağlı zaman-sıcaklık ilişkisi. 
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Kireçtaşı ve mermerin flaks olarak kullanıldığı dökümler süresince aynı zamanlarda yapılan sıcaklık ölçümlerinde 
kireçtaşı kullanılarak yapılan ergitmelerin tamamında ortalama 20 

o
C’lik sıcaklık artışı ölçüldü. Bunun nedeni 

olarak, mermerin kristal yapısının çözülmesi için bir miktar ısı harcanması gerektirdiği düşünülebilir. Sonuç 
literatürle uyuşmaktadır[7,8,9,10]. 

 
3.2. Kimyasal Bileşim Deney Sonuçları 

 
Kullanılan flaks türüne göre elde edilen gri dökme demirin kimyasal bileşimi şekil 4’de görülmektedir.  

 

 

Şekil 4. Flaks türüne bağlı gri dökme demirin kimyasal bileşimi. 

 
Yapılan kimyasal bileşim deney sonuçlarına göre kireçtaşının mermere göre kükürdü % 10 oranında daha fazla 
düşürdüğü görüldü. Bunun nedeni tam olarak tespit edilemedi. Kireçtaşı kullanımında daha yüksek sıcaklık elde 
edilmesi, sıcaklığa bağlı olarakta kükürdün daha fazla elemine edilmesi düşünülebilir. Ancak hem kireçtaşı hem 
mermer kullanılarak eşit sıcaklıklara erişilebilmesi durumunda kükürdünde aynı miktarda elde edilmesiyle bu 
yagıya varılabilir. Fakat kupol ocağında çalışma şartlarında bu kadar hassas bir çalışma yapmak mümkün olmadı. 
Bununla birlikte ortalama 20 

o
C’lik sıcaklık artışı için kükürt miktarının % 10 oranında değişebileceği konusunda 

literatürde bir bilgiye rastlanmadı. Bu durumda sıcaklığın belirli bir etkisi düşünülmekle birlikte, nedeni 
malzemedeki bazı yapı farklılıklarına bağlanması ihtimali daha yüksek görülmektedir.  

 
3.3. Sertlik Deney Sonuçları 

 
Şekil 5’de kireçtaşı ve mermerin numune kalınlığına göre sertlik değerlerine etkisi ve mukayesesi görülmektedir. 
Alınan serlik sonuçlarına göre flaks olarak kireçtaşı kullanılan dökümlerde, mermer kullanılan dökümlere göre 
parça kalınlığına bağlı olarak 10-30 B.S.D daha az sertlik ölçülmüştür. Neden olarak, mermer kullanımında daha 
az kükürt gidermesi sebebiyle, sertliğin daha fazla oluşuna ve bununda mikro yapıda belirli olarak tespit 
edilemeyen karbür oluşumuna yol açtığı şeklinde düşünülebilir 
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Şekil 5. kireçtaşı ve mermerin numune kalınlığına göre sertlik değerlerine etkisi. 

.  
 
3.4. Çekme Deney Sonuçları 

 
Kireçtaşı ile mermer miktarlarının çekme mukavemeti değerlerine etkisi şekil 6’da görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 6. kireçtaşı ve mermerin numune kalınlığına göre sertlik değerlerine etkisi. 

 
Çekme deneyi sonuçlarına göre flaks olarak mermer kullanılan dökümlerden elde edilen değerlerde, kireçtaşı 
kullanımına göre çekme dayanımında 1-1.5 kg/mm

2
 düşüş olduğu görülmektedir. Kireçtaşı kullanımı çekme 

dayanımını yükseltmektedir. Normal olarak gri dökme demirde sertlik yükseldikçe çekme dayanımı artmaktadır. 
Ancak burada durum ters olmaktadır. Sertliğin düşmesine mukabil çekme dayanımında artma söz konusudur. 
 
Çekmenin ve sertliğin artması malzeme içerisindeki perlit miktarının artmasıyla ilgilidir. Ancak sertliğin düşmesine 
mukabil çekme dayanımının artması perlit miktarıyla izah edilemez. Bu durumda mermer kullanımında sertliğin 
daha yüksek oluşu kükürt miktarının daha fazla oluşuna ve bununda mikro yapıda belirli olarak tespit edilemeyen 
karbür oluşumuna yol açması nedeniyle aynı zamanda çekme dayanımında da bir düşüşe yol açtığı düşünülebilir. 

 
3.5. Mikro Yapı Deney Sonuçları 

 
Deneylerde, kullanılan flaks cinsine göre dökülen numunelerin metalografik incelemeleri yapılmıştır. Aşağıda Şekil 
7’de kireçtaşı ve mermer kullanımlarındaki gri dökme demirin mikro yapısı görülmektedir. 
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(a)                                                                                (b) 

 
Şekil 7. gri dökme demirin mikro yapısı görüntüleri a)Kireçtaşı, b)mermer. 

 
Bu incelemelerde kullanılan flaks cinsine göre metalografik yapının değişmediği görüldü Kullanılan her iki 
parametrede de A tipi grafit yapısı oluşmuştur. Mekanik özelliklerin farklı oluşu ancak mikro yapıdaki farklılıkla 
ortaya çıkabilir. Ancak çekme ve sertlik cihazıyla tespit edilebilen bu küçük fark mikro yapı incelemesinde çok 
belirli olarak tespit edilememiştir.  
 

3.6. Sonuçlar 

 
Yapılan araştırmada; 

 Kireçtaşı ile yapılan dökümlerde ortalama 20 
o
C’lik bir sıcaklık artışı görülmüştür. Bu farkın mermerin 

çözünmesine harcanan ısıdan geldiği söylenebilir. 

 Kireçtaşı, mermere göre kükürt miktarında  % 10 civarında bir düşüşe neden olmaktadır. 

 Mekanik özelliklerin araştırılmasında, kireçtaşı, mermere göre çekme dayanımında 1-1.5 kg/mm
2
’lik bir 

düşüş,  sertlik değerinde ise 10-30 B.S.D’de artış olmaktadır. 

 Mikro yapı ile ilgili olarak belirli bir fark ortaya çıkmamıştır.    
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Özet 
 
Bu çalışmada kademeli döküm ürünlerinin mikroyapısal özelliklerini ve sürecin temel yönleri açıklanmıştır. 
Numuneler indüksiyon ocağında ergitme (düşük alaşımlı çelik ve yüksek kromlu dökme demir) ve özel olarak 
hazırlanan kum kalıplara kademeli döküm yapılarak üretilmiştir. Numunelerin mikroyapısı ve sertliği incelenmiştir. 
Kademeli döküm tekniği kullanılarak yüksek kromlu beyaz dökme demir başlıktan ve düşük alaşımlı çelik gövden 
oluşan bi-metal döküm kırıcı çekiç malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Bi-metal döküm malzeme,Yüksek kromlu beyaz dökme demir, düşük alaşımlı çelik  

 
PRODUCTION OF BI-METAL MATERIAL 

 
Abstract 
 
This document describes the main aspects of the process and the microstructural features of the step casting 
products. The specimens were produced by melting the two alloys (low alloy steel and high-Cr white cast iron) in 
induction furnaces followed by a step casting process into specially prepared sand moulds. Microstructure and 
hardness of the specimens were reported. This study used the step casting technique sand casting to produce bi-
metal hammer material which consists of a high-Cr white cast iron head and low alloy steel shank.  

 
Keywords: Bi-metal cast material, High Cr-White cast iron, Low alloyed steel,  

 
 

1. Giriş 
 
Madencilik sektöründe yüksek aşınma dayanımı ve kırılma tokluğunu bir arada bulunduran makine parçalarına 
ihtiyaç artmakta ve bu iki özelliği bir arada bulunduran malzeme üretimi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Günümüzde 
linyit tozlaştırıcı değirmenleri için kırıcı plakalar, toz değirmenleri için tozlaştırıcı bank plakaları, küreli tozlaştırıcı 
değirmenler için yatak (alüminyum endüstrisi) gibi geniş bir endüstriyel uygulama alanında aşınma dayanımı 
yüksek malzemelere önemli ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç özelliklerinin mükemmel dengesiyle geleneksel 
malzemelerle rekabet edebilecek düzeye gelen kompozit malzemelerin gelişimiyle hızla artmıştır. Endüstride 
yüksek aşınma dayanımının gerektirdiği pek çok yerde geleneksel olarak kullanılan malzeme yüksek kromlu 
beyaz dökme demirdir. Beyaz dökme demirin diğer aşınmaya dayanıklı malzemelerle karşılaştırıldığında sektörde 
rekabetçi pozisyonu kullanım ömrü kriter alındığında tolera edilebilir üretim maliyeti ve yüksek sıcaklıktaki 
özelliklerinin kararlı olmasına dayanır.  Çelik malzemeden üretilen kırıcı çekiç yaygın olarak kırma aparatlarında 
kullanılır. Bu malzemenin kullanım ömrü genel olarak 7-10 gün arasında değişmekte, ayrıca bu malzemeden 
üretilen çekiç düşük aşınma direncine sahiptir. Çekicin aşınma problemini çözmek için yüksek manganlı düşük 
alaşımlı çelik kullanılmakta ve mükemmel sonuçlar elde edilmekle birlikte, yüksek manganlı düşük alaşımlı çeliğin 
yüksek üretim maliyeti, döküm işleminin karmaşık olması üretimi sınırlamaktadır. Yüksek üretim maliyetini 
azaltmak ve aşınma direncini iyileştirmek için iki kademeli döküm yöntemi geliştirilmiştir. Kademeli döküm yöntemi, 
kömür fabrikalarında kullanılan tozlaştırıcı değirmen kırıcı plakaları gibi aşınma direnci ve kırılma tokluğunun 
optimum kombinasyonunun istendiği parçalar üretmek için geliştirilmiştir. Geleneksel olarak kullanılan plakalar 
östenitik manganlı çelik veya sade karbonlu çelik ile sert kısmı yüksek kromlu elektrottan yapılır. Östenitik 
manganlı çelik mükemmel darbe dayanımına sahip olmasına rağmen aşınma direnci yetersizdir [1,2]. Literatürde 
[3,4] katı altlık parça ısıtılarak üzerine aşınmaya dirençli tabaka döküm yapılarak bi-metallik ürünler ile ilgili 
çalışmalar yapılmıştır. Bi-metaller iki farklı özellikteki metalin beraberce oluşturduğu bir yapı özelliği gösterirler. Bi- 
metal üretim mantığı iki farklı metalden, bazı özellikleri kullanıma göre üstünlük sağlayan metalleri bütünleştirerek 
kullanmaktır, üretilen parçalar düşük maliyet, hafiflik, yüksek mekanik dayanım, aşınma direnci ve korozyon 
direnci özelliklerini içermelidir. Bi-metal üretimi: savurma döküm yöntemi; sürekli döküm; hassas döküm 
(kuyumculuk) yöntemi; ekstrüzyon ile döküm yöntemi; maça seklinde veya kalıp seklinde yerleştirilmiş ön ısıtma 
uygulanmış metal parçaların içine ve etrafına dökülmek suretiyle gerçekleştirilmektedir [1-6]. 
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Literatür taramasında genellikle döküm işlerimizden sonraki yapı özellik ilişkisi incelenmiştir [1-6]. Döküm aşaması 
yeterince irdelenmemiş ve kademeli üretim aşamasında ara yüzeyde kullanılan bağlayıcılar hakkında bilgi 
verilmemiştir.  Bu çalışmada, kademeli döküm yöntemiyle bi-metalik malzeme üretimi araştırılacaktır. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Çalışmada üretilecek bi-metal malzemenin modeli ahşaptan hazırlanmış, yolluk ve besleyici dizaynı için ön 
denemeler yapılmış, en uygun besleyici tespit edilmiş, ön denemelerden sonra alphaset reçineli kalıplama 
sisteminde Şekil 1’deki görüldüğü gibi kalıplanmıştır [7]. 500 kg kapasiteli 2 adet indüksiyon ocağında şarj 
malzemeleri hazırlanmış, ergitme işlemleri yapılmıştır. Düşük alaşımlı sıvı çelik malzeme 1nolu indüksiyon 
ocağından 1580-1600

o
C’de alınmış ilk aşamada Şekil 1’de görüldüğü gibi 1 numaralı yolluktan dökülmüştür. Ara 

yüzey sıcaklığı ısıl çift konularak ölçülmüş, sıcaklık kontrol edilerek uygun sıcaklık ölçülmüştür. Uygun sıcaklığına 
gelindiğinde beyaz dökme demir malzeme 2 nolu indüksiyon ocağından 1370-1380

o
C alınmış Şekil 1’de 

görüldüğü gibi 2 numaralı yolluktan döküm işlemi yapılmıştır.  Kademeli döküm işlemi sırasında ara yüzeyde 
değişik flakslar kullanılmıştır ancak deneylerimizde bizlere yardımlarını esirgemeyen firmanın ticari sırrını 
vermeme adına kullanılan flaksların isimleri yazılmamıştır. Çalışmada kullanılan yüksek kromlu beyaz dökme 
demir, alaşımsız karbonlu çelik ve ara bölgenin spektro analizi Çizelge 1-2-3’de verilmiştir. Mikro yapı 
incelemelerinde bilgisayar donanımına bağlantılı MEIJI marka optik mikroskop kullanılmıştır. İşlemsiz ve servis 
şartlarında temin edilen numunelerin sertlik ölçümleri SHIMADZU marka makro sertlik cihazı kullanılmış ve 
Rockwell C olarak ölçülmüştür.  En az 15 farklı sertlik alınmış ve sertliklerin ortalamaları alınmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Bi-metal malzeme üretimi için uygun kalıp tasarımı. 

 
Çizelge 1. Yüksek kromlu beyaz dökme demir bileşimi, % ağ. 

 
 
 
 
 
 

 
Çizelge 2. Düşük alaşımlı çelik bileşimi, % ağ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Si Mn P S 

2,749 2,494 0,946 0,031 0,015 

Cr Ni Mo Cu  

19,31 0,244 1,919 0,124  

C Si Mn P S 

0,212 0,519 0,615 0,024 0,018 

Cr Ni Mo Cu  

1,824 0,165 0,232 0,233  

2 1 
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Çizelge 3.  Ara bölge bileşimi, % ağ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
Şekil 1’de özellikle çekiç üretimi için uygun tasarım gösterilmiştir, çekicin orta bölümünde yüksek tokluk 
gereksinimi ve alt kısmında da sürekli aşınmaya maruz kalacak olan sert ve aşınma direnci yüksek malzemeye 
gereksinim duyulmaktadır, şekilde görülen kalıp tasarımı ile uygun deneysel numuneler ve endüstriyel olarak ta 
bi-metal kırıcı çekiç malzeme üretimi gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlar literatürle [2] uyumludur. Şekil 
1’de iki farklı alaşımın ergitilmek suretiyle tek bir kalıba dökülüp bi-metal elde etmek için tasarlanmış bir kalıbı 
göstermektedir. Ticari olarak üretilebilecek birçok bi-metal döküm parçası olup, bu parçaların geometrik şekline ve 
aşınma-tokluk alanlarına ve yüzeylerine göre, farklı tip kalıp tasarımları uygulanabilmektedir. Kademeli döküm 
işleminden sonra elde edilen kırıcı çekiç malzeme ve sertlik ve mikroyapı numunelerinin alındığı numune Şekil 
2‘de gösterilmiştir. Bi-metal döküm parçalar birçok malzemeden üretilebilmektedir. Bunlardan en yaygını aşınma 
dirençli olanlarıdır. Bu tür dökümler genellikle beyaz dökme demir ve düşük alaşımlı çelikler kullanılarak ve 
başarılı bir döküm metoduyla sağlanmaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki, kömür kırıcı olarak kullanılan 
geleneksel yüksek Mn’lı çeliğe nazaran beyaz dökme demir yüzeyli ve düşük karbonlu altlıklı Bi-metal 5 kez daha 
fazla servis ömrüne sahiptir [3].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Dökümü yapılmış bi-metal malzeme ve mikro yapı ve sertlik numunelerinin alındığı kısımlar 

 
Yüksek kromlu dökme demirlerde bulunan krom karbürler serttir, bu yüzden aşınmaya dayanımları yüksektir. 
Yüksek kromlu beyaz dökme demirlerdeki karbürler doku içinde dağılmış bir şekilde bulunurlar (Şekil 3). Çekicin 
orta bölümünde yüksek tokluk gereksinimi nedeniyle düşük alaşımlı çelikten üretilmiştir. Düşük alaşımlı çeliğin 
mikro yapısı Şekil 4’de görülmektedir. Şekilden görüldüğü gibi mikro yapı ferrit ve perlitten oluşmaktadır 

C Si Mn P S 

2,684 1,495 0,735 0,027 0,018 

Cr Ni Mo Cu  

16,25 0,216 1,234 0,197  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. Yüksek kromlu beyaz dökme demirin mikro yapısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil  4. Düşük alaşımlı çeliğin mikroyapısı 

 
Bi-metal malzemenin mikro yapısı Şekil 5’de verilmiştir. Mikroyapı analiz edildiğinde düşük alaşımlı çelik, yüksek 
kromlu dökme demir ve her iki alaşım arasında kalan ara yüzey olarak tanımlanabilir.   Şekil 5’daki 
mikroyapısında görüldüğü gibi dolgu malzemesi olarak kullanılan düşük alaşımlı çelikten, yüksek kromlu beyaz 
dökme demire doğru yayınma ve bölgesel olarak ergimeye bağlı olarak iki alaşım arası geçiş oluşmuştur. Ara 
yüzeydeki düzensizlik her iki alaşım karışımından kaynaklanmaktadır. Bu tip ara yüzeylerden alınan spektro 
analizlerinde (Çizelge 3.) de ortalama analiz sonuçları elde edildiğinden böyle bir yargıya varılmıştır. Yapılan ön 
çalışmalarda bi-metal malzemenin ham döküm sertlik değerleri alınmıştır. Şekil 5’de düşük alaşımlı çelik ara 
yüzey ve yüksek kromlu beyaz dökme demir sertlik geçişleri verilmiştir. Yüksek kromlu dökme demirlerin sertliğini 
yükseltmek ve ayrıca tokluğunu iyileştirmek için normal olarak ısıl işlem gerekir. Servis şartlarında kullanılmış bi-
metal malzemenin sertlik değerleri de alınmış Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6 karşılaştırıldığında servis 
şartlarında kullanılmış malzemenin sertlik değerlerinin, döküm hali bi-metal malzemeden yüksek olduğu 
görülmektedir. Sertlikteki bu artış servis şartlarında çalışma sertleşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir veya 
değerlendirme yaparken yüksek kromlu beyaz dökme demir kısmının deformasyon sertleşmesine uğradığı da göz 
önünde tutulmalıdır.  

 
 

250 µm 

250 µm 
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 Şekil 5.  Bi-metal malzemenin mikro yapısı ve yüzeyler arası sertlik geçişi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 6. Kullanılmış Bi-metal çekiçte malzemeler arası sertlik geçişi 
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4. SONUÇLAR 
 

1.    Kademeli döküm tekniğiyle bi-metal malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2.    Yüksek kromlu dökme demirin döküm durumu mikroyapısı primer östenit ve ötektik karbürler içerirken, 
döküm durumu düşük alaşımlı çelik martensit içermektedir. 

3.    Mikro yapı incelemelerinde kullanılan flaks tozları bağ yapısına önemli bir katkı sağlayarak iki farklı 
malzemenin birleşimi sağlanmıştır. 

4.    Bi-metal çekiç malzemenin döküm durumu sertlik değerlerinin, ısıl işlem görmüş ve sektörde kullanılmış bi-
metal çekiç malzemeden düşük olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet 
 
Raylı taşımacılıkta vagonların güvenli, konforlu ve hızlı seyahat etmeleri en önemli kriterlerdir. Bu kriterler çok 
farklı ölçümler ile sağlanmaktadır. Ölçümlerin doğru ve güvenilir olmasının yanında hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi önemlidir. Hızlı ve güvenilir ölçüm için vagonların seyahat halinde bu ölçümlerin 
gerçekleştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, yurtdışı uygulamalarda gerçekleştirilmiş sistemlerin tanıtımı ve bu 
sistemlerin güvenirliğinin sağlanması incelenmiştir.  Sonuç olarak, ülkemizde hızla gelişen raylı taşımacılık 
sektörüne, bu tip uygulamaların avantajları ve yararları vurgulanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Raylı taşımacılık, Dinamik ölçüm, Yük ölçüm Sistemi (Gerinim ölçer), Kalibrasyon 

 

 
Abstract 
 
In railway transportation, the most important criteria is safe, comfortable and fast for wagons travel. These criteria 
are provided with very different measurements. In addition to being accurate and reliable measurements, it is 
important to be completed rapidly. These measurements must be performed for the case of wagons traveling for 
fast and reliable measurement. In this study, it was investigated the introduction of foreign applications and to 
ensure the reliability of these systems. As a result, in our country, the advantages and benefits of these 
applications are emphasized. 
 
Keywords: Railway transportation, Dynamic measurement, Weighing measurement system (Strain gage), 

Calibration 

 

1. Giriş 
 
Demiryolu yada diğer bir adı ile raylı taşımacılık ülkemizde olması gerekenden daha az tercih edilmektedir. Bunun 
nedenleri için pek çok madde sayılabilir. Bu nedenleri azaltabilmek için yurtdışında yapılan uygulama örnekleri ele 
alınmıştır.  
 
Bugün özelleştirilmiş Avrupa demiryolu pazarında her işletmeci ulusal ve yerel altyapı ağını kullanma hakkına 
sahiptir. Altyapı sahibi, işletmecinin kullandığı araçların iyi durumda, yola elverişli nitelikte olduklarına ve beyan 
edilen yükün doğruluğuna itimat etmek durumundadır. 
 
Vagon sahipleri mümkün olduğunca fazla yükü, mümkün olduğunca ucuz maliyetli vagonlarla taşımayı arzu eder 
(ucuz vagonlar da ekseriyetle kötü seyir davranışına sahiptir). Altyapı sahibi taşınan her yük için ödeme ister ve 
yükün mümkün mertebe hatlara zarar vermeyen ve emniyetli katarlarla taşınmasını arzu eder (düşük gürültü 
seviyeli, raylara uygulanan düşük kuvvet, az aşınma ve deray etmeme). Buna ilaveten, altyapı sahibi daha başka 
kullanıcılara da sahiptir ve altyapıyı kullanan beher katara altyapıdan istifade oranında adil bir ücret uygulamak 
ister. Bu vazife ve sorumluluklar, ekonomik olarak ancak belirlenmiş noktalarda otomatik ölçüm yapan sistemlerin 
kullanılmasıyla mümkündür. 
 
Raylı taşımacılık için raylardaki trenlerin yük ve güvenlik durumlarının(yükleme durumu, yük kontrolü, sürüş 
dengesi, tekerleklerin yuvarlaklığını kaybetmesi) tespiti önemlidir. Belirlenmiş kontrol noktalarındaki esas amaç, 
raylarda operasyonel hızda seyir halindeki vagonların dinamik yük ve güvenlik durumlarını en yüksek güvenirlilik 
ve hassaslıkta tespit etmektedir. Bu çalışmada, hareketli trenlerin yük ve güvenlik durumlarının belirleme 
sistemlerin çalışma prensipleri, sağladığı avantajlar, imalat ve montaj aşamaları, kalibrasyonu ele alınacaktır. 
İlave olarak bu sistemlerin kalibrasyonları yapılması ile izlenebilir ve doğru ölçüm sonuçları elde edilmiş olacaktır. 
 

2. Vagonların yük ve güvenlik durumlarının belirlenmesi 
 
Vagon yük ve güvenlik kontrolü amacıyla vagon durumlarının belirlenmesinde ele alınacak parametreler aşağıda 
sıralanmıştır. 
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 Seyir halinde raydan çıkma tespiti (Derayman Tespiti) 

 Otomatik tren kontrolü (Q-kuvveti, teker hasarları) 

 Ray üzerinden seyahat emniyetinin ölçümü (Q ve Y kuvvetleri, seyir halindeki davranış, gürültü) 

 Kurblarda EN 14363 standardına uygun ölçümler 

 
2.1. Seyir halinde raydan çıkma (derayman) tespiti 
 
Derayman durumları uzun hatlar boyunca fark edilemeyip özellikle köprü, makas ve tünellerde ağır sonuçlara 
neden olan ciddi ve masraflı kazalara sebebiyet verebilirler. Hatlar herhangi bir kaza gerçekleşmese bile deray 
eden tekerler tarafından zarar görebilir. Uzun betonarme hatlar olumsuz etkilenmişse bu durum oldukça zorlu ve 
pahalıya mal olan yeniden yapım prosedürlerine neden olur. Bu tip durumları en aza indirgemek için, riskli 
durumlarda deray etmiş tekerleklerin güvenilir bir biçimde denetleyebilecek kontrol sistemleri geliştirilmiştir (şekil 
1).  

 

  

 
 

Şekil 1. Raydan çıkma (derayman) tespit sistemi 

 
Bu sistemler basit, beton ve ahşap traverslere kolaylıkla monte edilebilir, sinyalizasyon sistemleri ile haberleşebilir 
özelliklere sahip olmalıdırlar. Bu sistemlerin avantajları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  
✔  Raydan çıkmış bulunan tekeri tespit eder ve sinyal sistemine uyarı (çıktı) iletir. 
✔ Sistemin avantajı raylar arasındaki tüm alanı kapsayabilmesinden ileri gelmektedir. Raydan çıkma, tekerleğin 
ve rayın bağlantı elemanlarının üzerinde seyri halinde meydana gelse bile, sistem tarafından fark edilir. 
✔ Seri halinde traverslere monte edilmiş dört algılayıcıdan oluşmaktadır. Aynı zamanda yüksek hızlarda raydan 
çıkmış zıplayan tekerleri de tespit eder. Yapılan testler bu sistemlerin 300 km/saat ve üzeri hızlarda başarılı bir 
şekilde çalıştığını göstermiştir. 
✔ Bakımı kolay olmalıdır. Tüm ray bağlantı elemanları algılayıcısı sökülmeden görülebilir ve bakımı yapılabilir.  
✔ Bu sistem, ahşap çelik, beton traverslere monte edilebileceği gibi slap-track’lerde de (beton döşeme) 
uygulanabilir. Sistem algılayıcıları özel bir metal levha ile kaplanmış bulunan endüstriyel olarak ispat edilmiş 
kuvvet ölçme cihazlarından oluşur. Basit ve sağlam yapısı, her dört algılayıcının akılcı bağlantıları sayesinde 
yanlış alarm ihtimali yoktur. 
✔ Demiryolu şebekesinin riske duyarlı kısımlarında geniş kapsamlı emniyet sağlayan düşük maliyetli, basit bir 
sistemdir. 
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2.2. Seyir halinde trenlerin otomatik izlenmesi 
 

 

 
 

Şekil 2. Seyir halinde trenlerin otomatik izlenmesi prensip şekli ve teker kusuru 
 
Seyir halinde trenlerin otomatik izlenmesindeki amaç, yük durumu, tekerlek yükü ve tekerlek şekil bozukluğu gibi 
hasara yol açabilecek her türlü sebep ve risk faktörlerinin belirlenmesidir (şekil 2). Sistemler daha doğru sonuçlar 
elde edebilmek amacıyla düz hatlarda konumlandırılırlar. Sistemlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir. 
 
✔ Trafiği sürekli olarak izleme (tekerlek yükü – aks yükü, yük durumu, tren teşkili, tekerlerin boşalması – tilting 
faktörü, apilati ve özeli tekerlekler) 
✔ Dinamik tekerlek yükünün (Q yükü) devamlı olarak izlenmesi (şekil 3) 
✔ Hat hasarlarının önlenmesi 
✔ Hızlı ölçüm yapabilme 
✔ Kararlı, uzun süreli ölçümler 
✔ Altyapıya ihtiyaç duyulmaz 
✔ Bakımı kolay olmasıdır. 
Kurblarda kapsamlı çözüm, deray ve aşırı yüklemeden dolayı oluşan risk ve maliyet faktörlerinin güvenilir bir 
şekilde belirlenmesidir. Bunu için gerçekleştirilen ölçüm parametreleri şunlardır: 
- Y ve Q kuvvetleri (şekil 3) 
- Derayman faktörü (Y/Q) 
- Yük dağılımı 
- Tren teşkili 
- Kurblara uygunluk 
- Boji'ye etki eden dönme kuvvetleri 
- Gidiş özellikleri 
- Ray deformasyonu 
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Şekil 3. Q ve Y kuvvetleri gösterimi 
 
2.3. Ray üzerinden seyahat emniyetinin ölçümü 
 
Seyir halinde trenlerin otomatik izlenmesindeki düz hatlar ve kurblarda derayman emniyeti için ölçüm noktaları 
özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 
✔ Aşılan limit değerlerin erken belirlenmesi 
- Q dinamik teker yükü 
- Y yanal teker kuvveti 
- Y/Q deray etme katsayısı  
- Gidiş özellikleri 
- Ağırlık merkezi yüksekliği 
Yanal teker yükünün kesintisiz dinamik izlenmesi (Y kuvveti) 
✔ Teker yükünün sürekli, dinamik izlenmesi (Q kuvveti) 
✔ Hızlı ölçüm imkanı 
✔ Altyapıya ihtiyaç duyulmaz 
✔ Altyapı kullanım ücretleri için temel hesap verileri 
✔ Vagonların ve hatların bakımı için parametreler 
✔ Deray etme riski taşıyan vagonların tespiti 
 
Düz hatlarda kapsamlı çözüm, deray etme ve aşırı yüklemeden dolayı oluşan risk ve maliyet faktörlerinin güvenilir 
bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Bu sistemlerin sağladığı avantajlar: 
✔ Trafiği sürekli izleyebilme (teker/dingil yükü, tekerlek yuvarlanma yüzeyindeki bozukluklar) 
✔ Aşılan limit değerlerinin erken tespiti 
- Dengesiz vagon seyri 
- Tekerlek yuvarlanma dairesi bozuklukları (tekerlek yuvarlanma dairesi ezilmesi ve tekerlek ezilmesi) 
✔ Opsiyonel olarak gürültü ve vibrasyon seviyelerinin entegrasyonudur. 
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Şekil 4. Ray üzerinden seyahat emniyetinin ölçüm parametreleri ve uygulama bölgesi resmi 

 
2.4. Kurblarda EN 14363 Standardına uygun ölçümler 
 

 
 

Şekil 5. Kurblarda EN 14363 standardına uygun ölçümler 
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EN 14363 standardında yapılan tanımlanan kurb şekli ve ölçüm bölgesi şekil 5’te verilmiştir. Bu ölçümlerin 
gerçekleştirilebilmesi için standartta tanımlanan özellikte sensörler kullanılmalıdır. Y ve Q kuvvetlerini sürekli ve 
yüksek doğrulukla ölçen bir sistem üzerine gerçekleştirilen teorik ve pratik araştırmalarının bir sonucu olarak yeni 
sistemler geliştirilmiştir. Sensörlerin yapısı ve şekilleri şekil 6’da gösterilmiştir.  

 

                           

 
 

Şekil 6. Ölçüm sensörleri ve uygulama şekli 
 
Ölçüm teknolojisini pratiğe uygulayabilmesi günlük hayatımızı daha güvenli ve konforlu hale dönüştürmektedir. Bu 
sistemlerin özellikleri sıralanacak olursa; 
✔ Yüksek doğruluk, Y/Q ölçüm belirsizliği % 2.5 altında  
✔ Eş zamanlı ve aynı noktada Y ve Q kuvvetlerinin ray üzerinde sürekli ölçümü 
✔ Demiryolu uygulamalarına uygun ölçüm teknolojisi ve analiz yazılımı 
✔ Demiryolu uzmanlığı 
✔ Kolay kalibrasyon 

 

3. Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği 
 

Vagon yük ve güvenlik kontrolü amacıyla vagon durumlarının belirlenmesinde birçok parametre ifade edildi. 
Bunların her biri için farklı kalibrasyon ve ölçüm belirsizliği hesabı vardır. Özellikle vagon yüklerinin belirlenmesi 
yaygın olarak kullanılan bir yöntem olması nedeniyle uluslararası standartları tanımlanmıştır. Ray kantarının 
performansının belirlenmesinde uygulanan tüm testler OIML R-106-1 ‘e ve 2004-22-AT yönetmeliğine göre 
yapılır. Ölçüm sistemine uygulanan tartım test metotları; 

 Statik tartım 

 Dinamik tartım 
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Tartım doğruluğuna etki eden beş temel faktör vardır. Bunlar; trenin hızı, operasyon modu, yük alıcısının 
bulunduğu yerin topografyası, ray kusurları ve tren boyudur. Ölçüm belirsizliği, ölçülen büyüklüğün gerçek değer 
aralığını karakterize eden tahmini değerdir ve genel olarak birçok bileşeni içerir. Bu bileşenlerin bir kısmı, ölçüm 
serilerinin sonuçlarının istatistiksel dağılımına bakılarak deneysel standart sapma yardımıyla karakterize edilebilir. 
Diğer bileşenlerin tahmini ise sadece tecrübeye veya eldeki diğer bilgilere dayandırılabilir. Örneğin statik 
tartımdaki ölçüm belirsizliğini oluşturan parametreler; cihazın yüklü ve yüksüz konumda yuvarlama hatası, 
tekrarlanabilirlik hatası, merkez dışı yükleme hatası, kütle standartlarının hatası, havanın kaldırma kuvveti hatası, 
kayma hatası ve sürünme hatasıdır. Her ölçülen büyüklük için bu ölçüm belirsizliği parametrelerinin belirlenmesi 
ve hesabı değişmektedir. 
 
Elde edilen sonuçların güvenirliği, doğruluğu ve başka sistemler ile kıyaslanabilmesi için kalibrasyonunun 
gerçekleştirilmesi ve ölçüm belirsizliğinin hesaplanmış olması önemlidir. 

 

4. Sonuç 
 
Bu sistemlerin ülkemizde kullanıma alınması ile sağlanabilecek avantaj, yarar ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

✔  Deray eden vagonlar yüzünden riskli demiryolu kesimlerinde meydana gelen hasarlarının sınırlandırılması 

için bu sistemler çok iyi bir çözüm sunmaktadır. 

✔  Demiryolu kazalarının önlenmesi ve yüksek hassaslıkta vagon ve tekerlek durumu bilgisi alınmaktadır. 

✔  Altyapının ömür maliyeti, vagonlara yüklenen yük verileri sağlıklı bir şekilde sağlanacaktır. Tekerlek 

düzleşmesi (apilati) örnek alınırsa, bakım-onarım maliyetleri %20 azaltılabilir. Aynı şey belirlenmiş dingil 
tonajlarını aşan değerler için de geçerlidir. 

✔  Seyir konforunu, kalitesini sürekli olarak geliştirme imkanı vardır. Bu gelişim, söz konusu gürültü ve 

vibrasyon emisyonları sorununun kaynağında belirlenmesi ile sağlanır. Tekerlek yuvarlanma dairesi kusurları 
gürültü ve titreşimin başlıca sebepleridir. 

✔  Elde edilen veriler, demiryolu vagonları için optimal bakım onarım stratejileri için kullanılabilinir. Bu, beher 

vagon ve tekerleğin maruz kaldığı hasarı tanımlamayı mümkün kılar, kaydedilen değerler (hat analizi) daha 
iyi bakım onarım planlamasına olanak sağlar. 

✔  Bu tip sistemlerin kalibrasyonu için alt yapı oluşturulmuş olması, 

✔  Hızlı yük tartımı ile raylı taşımacılıktaki verilen hizmet kalitesi yükseltilmiş ve süreçlerin hızlanması 

sağlanmış olması  

✔ Bilhassa yük vagon taşımacılığı sektöründe, yük ve teknik durumun izlemesi sayesinde bakım onarım 

maliyetleri düşürülür. 

✔   Demiryolu ulaşımı için maliyetlerde önemli düşüşler sağlar. 
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Özet 
 
Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler üstün mekanik özelliklerinden dolayı son yıllar da birçok 
endüstriyel alanda mühendislik malzemesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle otomotiv endüstrisinde birçok araç 
parçasının üretilmesi için ekonomik çözümler üretmektedir. Bu çalışmada, kademeli östemperleme ısıl işlemin çift 
fazlı küresel grafitli dökme demirlerin mikroyapı ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 
tüm numuneler çift fazlı bölgeden (810°C, 820°C, 830°C’de) °C’de 90 dk östenitlenmiş ardından 265 °C tuz 
banyosuna aktarılmış ve 5 dk bekletilerek 315 ve 375 °C’deki ikinci tuz banyosuna aktarılarak 120 dk 
östemperlenmiştir. Bazı numuneler karşılaştırma yapmak amacıyla geleneksel olarak östemperlenmiştir. 
Deneysel sonuçlar,   kademeli östemperleme ısıl işleminin daha ince bir ösferrit yapı oluşturduğu ve yüzey 
pürüzlüğünün azalttığını göstermiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Küresel Grafitli Dökme Demir, Östemperleme,  Mikroyapı, Yüzey pürüzlülüğü. 

 
 

THE EFFECTS OF TWO-STEP AUSTEMPERING PROCESS ON THE 
SURFACE ROUGHNESS AND MICROSTRUCTURE OF DUCTILE 

IRON WITH DUAL PHASE STRUCTURE 
 
Abstract 
 
Austempered ductile iron has been used in many industrial fields as engineering material in recent years because 
of its excellent mechanical properties. Especially, it is found economic solutions for manufacturing of many 
automotive parts in automotive industry. In this study, the effect of two-step austempering process on the 
microstructure and surface roughness of ductile iron with dual phase structure were investigated. For this aim, all 

specimens were intercritically austenitized in two phase region (+) at various temperatures (810, 820 830
o
C) for 

90 minutes and then quenched into first salt bath held at 265 °C  for 5 minutes than transferred into second salt 
bath at austempering temperature of 315 and 375 °C  for 120 minutes . Some specimens were also 
conventionally austempered for comparison. Experimental result shows that two-step austempering process 
provides more fine ausferrite structure and reduces surface roughness. 

 
Keywords:Ductile Iron, Austempering, Microstructure, Surface Roughness 

 
1.Giriş 
 
Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler (ÖKGDD) yüksek dayanım ve süneklilik kombinasyonu, yüksek 
aşınma dayanımı ve yorulma dayanımına sahip olmalarından dolayı önemli bir mühendislik malzemesi olarak 
dikkat çekmeye başlamıştır [Putatunda 1-4]. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin bu üstün özelliklere 
sahip olması beynitik ferrit + yüksek karbonlu östenit’ ten oluşan ösferrit (αb+γyk)  yapıya atfedilmektedir [5-6]. 
 
Ösferrit yapı küresel grafitli dökme demire izotermal bir ısıl işlem olan östemperleme ısıl işleminin uygulanması ile 
üretilmektedir. Geleneksel östemperleme ısıl işleminde KGDD öncelikli tek fazlı bölgede (γ) 870-940 °C’de 
yapının tamamen östenite dönüşecek yeterli bir süre östenitlenir. Yapının tamamen östenite dönüşmesinin 
ardından hızla 260-400 °C’ da olan bir tuz banyosuna aktarılır ve bu sıcaklıkta 2-4 saat bekletilir. ÖKGDD’ler 
östemperleme ısıl işlemi sırasında iki aşamalı bir faz dönüşüm reaksiyonu gerçekleştirirler. Östemperleme ısıl 
işlemi sırasında meydana gelen reaksiyonlar aşağıdaki şekilde meydana gelmiştir. 
 
Birici aşamada östenit yüksek karbonlu östenit ve beynitik ferritte dönüşmektedir. 
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I.Aşama: 

(Östenit)                      b (Beynitik ferrit)+ y.k (Yüksek karbonlu östenit )    [Ösferrit] 
II. Aşama 

 y.k  (Yüksek karbonlu östenit )                ( ferrit) + Karbür  
 

Östemperleme ısıl işlemi sırasında oluşan ikinci reaksiyon genellikle arzu edilmez çünkü bu reaksiyon sonunda 
kırılgan bir yapı meydana gelmektedir. Bu aşamada karbür oluşumu nedeniyle süneklilik ve tokluk olumsuz 
etkilenmektedir [6-7]. 
 
Kademeli östemperleme ısıl işleminde ise geleneksel östemperleme ısıl işleminden farklı olarak östemperleme 
işleminde iki adet tuz banyosu kullanılmaktadır. Numuneler 875-900 C’ de  östenitleme işleminden sonra 260-
275 C’ de  birinci tuz banyosuna aktarılır burada 5-10 dakika bekletildikten sonra ikinci 300-380 C’ de  tuz 
banyosuna aktarılır ve 60-120 dakika östenitlenir. Kademeli östemperleme ısıl işleminin en büyük avantajı düşük 
sıcaklıktaki tuz banyosu sayesinde çekirdeklenme oranın arttırması ve daha ince bir ösferrit yapısının elde 
edilmesini sağlamasıdır. 
  
Literatürde kademeli östemperleme ile ilgili çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların bir çoğunu 
Putatunda ve arkadaşları tarafından yapmışltır. Yaptıkları çalışmalarda kademeli östemperleme ısıl işleminin 
küresel grafitli dökme demirlerin çekme dayanımı, sertlik, yorulma dayanımı ve aşınma direnci gibi mekanik 
özelliklerini önemli derecede artırdıklarını belirlemişleridir[8-10]. Bu çalışmalara rağmen literatürde kademeli 
östemperlemenin küresel grafitli dökme demirlerin yüzey pürüzlülüğünün üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir 
çalışma bulunmaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı, geleneksel östemperleme ısıl işleminden farklı olarak kademeli östemperleme ısıl işleminin 
küresel grafitli dökme demirlerin mikroyapı, sertlik ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini incelemektir. 
 

2.1. Döküm İşlemi 
 

Döküm işlemleri yaş kum kalıplara yapılmış olup kum kalıp tasarımı TS 526 da belirtilen Y bloklardan Y-II tipine 
göre hazırlanmıştır. Ergitme işlemleri orta frekanslı 1000 kg kapasiteli indüksiyon ocağı kullanılarak yapılmıştır. 
Çalışmalarda kullanılan küresel grafitli dökme demirin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Çalışmalarda kullanılan küresel grafitli dökme demirin kimyasal kompozisyonu (Ağırlıkça %) 
 

 
 

2.2. Isıl İşlemler 
 
Tavlama işlemlerinde elektrik direnci ile çalışan  ±1°C duyarlıkta ve 0-1350 °C’ler arasında tavlamanın 
yapılabildiği atmosfer kontrolü olmayan bir fırın kullanılmıştır. 
 
Deneylerde mineral izoleli K tipi ısıl çift telleri kullanılmıştır. Sıcaklık kontrol sistemi Şekil 1’de gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Isıl işlem deney setinin ve sıcaklık kontrol sisteminin şematik gösterimi 
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Numuneler geleneksel östenitleme sıcaklığı 900 ºC’ de 90 dakika ve arakritik östenitleme sıcaklıkları için sırasıyla; 
810 ºC, 820 ºC, 830 ºC arakritik östenitleme sıcaklıklarında 90 dakika östenitlemenin ardından hızlı bir şekilde 
önce 270ºC’deki birinci tuz banyosuna aktarılır ve burada 5 dakika bekletilir ardından hızlı bir şekilde   315 ve 375 
ºC’deki %50 KNO3 + %50 NaNO3 içeren ikinci tuz banyosuna aktarılarak 120 dakika süre ile östemperlenirler. 
 

2.3. Metalografik Çalışmalar 
 

Y bloktan 12×12×75mm boyutlarında kesilen numunelere ısıl işlem uygulandıktan sonra bir uçlarından 12×12×10 
mm numuneler kesilerek mikroyapı incelemeleri için standart metalografik yöntemlerle (zımparalama+polisaj) 
hazırlanmıştır. Isıl işlem sırasında numune yüzeyinde oluşabilecek dekarbürize bölgesinin en az 0.5 mm’lik 
kalınlıktaki bir kısmı metalografik inceleme sonuçlarını etkilememesi için yüzeyden taşlanarak uzaklaştırılmıştır. 
 
Dağlayıcı olarak % 2’lik Nital kullanılmıştır. Faz hacim oranları hesaplanmasında Leica Q550 MW görüntü analiz 
programı kullanılmıştır. 100 büyütmede 10 ayrı bölgeden çekilen mikroyapılardan ölçüm alınmıştır. Bütün 
mikroyapıların görüntülenmesinde Leica DFC 320 dijital kamera bağlantılı Leica DM 4000 M marka optik 
mikroskop kullanılmıştır 

 
2.4. Yüzey Form Özelliklerin Ölçülmesi 
 
Östemperleme ısıl işlemi yapılmış numunelerin yüzey form özellikleri yüzey pürüzlülüğü açısından 
değerlendirilmiştir. Yüzey pürüzlülük ölçümlerinin yapılması için önce tüm  deney numuneleri 210 m/dk kesme hızı 
ve 0,30 mm/rev ilerleme de tornalanmıştır. Tornalanmış parçaların yüzey pürüzlülükleri Hommel Tester T8000 
lazer yüzey form ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. 

 
2.5 Sertlik Ölçümleri 
 

Makro sertlik ölçümleri metalografik hazırlıkları yapılan numuneler üzerinde yapılmıştır. Numunelerin makro sertlik 
ölçümlerinde Instron-Wolpert marka DIATESTOR 7551 tipi sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ölçümlerde Vickers 
(5 kgf yükte) yöntemi kullanılmıştır.  Cihazın kalibrasyon bloğu ile kalibre edilmesinden sonra oda sıcaklığında her 
numune için 10 değişik noktadan sertlik değerleri alınmış ve bunların ortalaması alınarak sertlik değeri 
belirlenmiştir.  
 

3. Deneysel Bulgular ve İrdeleme 
 
3.1.  Arakritik Östenitleme Sıcaklıklarından Östemperlemenin ve Östemperleme Sıcaklığının 

Mikroyapı Üzerine Etkisi 

 
Deneysel çalışmalarda kullanılan malzemenin dökülmüş haldeki mikroyapısı Şekil 2’de görüldüğü gibi ferrit, perlit 
ve grafitten oluşmaktadır. Yapıda bulunan perlit miktarının % 5.1 olduğu ve GGG 40 küresel grafitli dökme demir 
türüne ait olduğu belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 2.Dökülmüş haldeki malzemenin mikroyapısı. (Dağlama: % 2 Nital) 
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Şekil 3. 810°C’ de 90 dk Östenitlenmiş ardından 265°C’de 5dk bekletilmiş ve 315 - 375  °C’ lerinde 120 dk 
östemperlenmiş numunelerin mikroyapıları a) 315-100X b) 375-100X 

 

  
 

Şekil 4. 820°C’ de 90 dk Östenitlenmiş ardından 265°C’de 5dk bekletilmiş ve 315 - 375  °C’ lerinde 120 dk 
östemperlenmiş numunelerin mikroyapıları a) 315-100X b) 375-100X 

 

   
 

Şekil 5. 830°C’ de 90 dk Östenitlenmiş ardından 265°C’de 5dk bekletilmiş ve 315 - 375  °C’ lerinde 120 dk 
östemperlenmiş numunelerin mikroyapıları a) 315-100X b) 375-100X 

 
Arakritik sıcaklıklardan östemperlenmiş numunelerin tamamının ösferrit+grafit+ ötektoid öncesi ferritten oluştuğu 
şekil 3,4 ve 5’ten görülmektedir.  Östenitleme sıcaklığının ösferrit hacim oranını önemli derecede etkilediği şekil 
3,4 ve 5’ten  açıkça görülmektedir. Östenitleme sıcaklığının artması ile ösferrit hacim oranı artmıştır. Diğer 
taraftan azalan östenitleme sıcaklığı ile ötektoid öncesi ferrit hacim oranın artığı görülmüştür. 
 
Kademeli östemperlenmiş mikro yapıların daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında tek kademeli 
östemperleme ile elde edilen mikroyapılara benzediği belirlemişlerdir [8-10]. Bunun yanında, kademeli 
östemperleme ısıl işlemi ile çekirdeklenme oranı ve ösferrit hacim oranın artığı belirlenmişlerdir. Östemperleme 
sıcaklığının ösferrit morfolojisini etkilediği şekil 3a ve b’den görülmektedir. Östemperleme sıcaklığı artması ile 
daha kaba bir ösferrit yapı elde edilmektedir.  

 

a b 

a b 

a b 
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Şekil 6. 900°C’ de 90 dk Östenitlenmiş ardından ve 315 - 375  °C’ lerin de 120 dk östemperlenmiş numunelerin 
mikroyapıları a) 315-100X b) 375-100X 

 
Geleneksel östemperlenmiş numunelerin mikroyapısı ara kritik bölgeden östemperlenmiş numuneler ile 
karşılaştırıldığında yapının tamamen ösferrit yapıdan oluştuğu görülmektedir(Şekil 6). Ara kritik bölgeden 
östemperlenmiş numunelerde bulunan ötektoid öncesi ferrit bulunmamaktadır. 

 
3.2. Arakritik Östenitleme Sıcaklığının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisi 
 
Dökme demirlerde yapıda bulunan fazların hacim oranları ve morfolojileri malzemenin sertliğini etkilemekte ve 
bunun sonucunda da işleme sonrasında elde edilecek yüzey form özelliklerini etkilemektedir. Literatür çalışmaları 
incelendiğinde yapıda ferrit gibi sünek fazların bulunması işleme sırasında yüzey pürüzlülüğünü artırırken 
martenzit gibi sert fazların bulunması yüzey pürüzlülüğünü önemli derecede azaltmaktadır[11-12]. 
 
Tablo 2’den açıkça görülmektedir ki östenitleme sıcaklığı yapıda bulunan fazların hacim oranlarını ve 
morfolojilerini belirlediğinden yüzey pürüzlülüğünü önemli derecede etkilemektedir. Artan östenitleme sıcaklığı ile 
birlikte yüzey pürüzlülüğünde önemli derecede iyileşme olduğu görülmektedir. En yüksek yüzey pürüzlülük değeri 
5.71 µm dökülmüş haldeki numunelerde elde edilmiştir. Bu sonuçta literatür çalışmaları ile paralellik göstermekte 
ve yapıda bulunan sünek ferrit fazına atfedilmektedir[11-12]. 

 
Östemperleme sıcaklığı mikroyapıyı etkilediği gibi yüzey form özelliklerini de etkilemektedir. Ara kritik bölgeden 
östemperlenen numunelerde östemperleme sıcaklığının artması ile yüzey pürüzlülüğü azalırken geleneksel 
östemperlenmiş numunelerde östemperleme sıcaklığındaki artışla yüzey pürüzlülüğü artmaktadır(Tablo 2). 

 
Çizelge 2. Yüzey pürüzlülüğünün östenitleme sıcaklığı ve östemperleme süresine göre 

 değişim değerleri. 
 

Numune 
Kodu 

Östenitleme 
Sıcaklığı( C) 

Östemperlem
e     Sıcaklığı 
( C) 

Yüzey Pürüzlülük 
Değerleri (μm) 

Dökülmüş 
Halde 

- - 5.711 

810-315 810 315 4.414 

810-375 810 375 3.965 

820-315 820 315 3.655 

820-375 820 375 3.213 

830-315 830 315 2.934 

830-375 830 375 2.312 

900-315 900 315 1.242 

900-375 900 375 1.912 

 

3.3 Östenitleme Sıcaklığının Sertlik Üzerindeki Etkisi 
 
Östenitleme sıcaklığının artması ile sertlikte önemli derecede artmıştır. Sertlikteki bu artış östenitleme 
sıcaklığındaki artış ile birlikte artan ösferrit hacim oranına atfedilmektedir [13-15].Şekil 7’den açıkça görülmektedir 
ki ösferrit morfolojisi de sertliği önemli derecede etkilemektedir. Geleneksel östemperlenmiş numunelerde 
östemperleme sıcaklığı artıkça daha kaba bir ösferrit yapı elde edilmekte ve buda sertliğin azalmasına sebep 
olmaktadır. Sertlikteki bu artış östemperleme sıcaklığının artması ile ikinci reaksiyonun başlangıcının 
hızlanmasına atfedilmektedir[13-16]. 
 

a b 
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Şekil 7. Sertlik değerlerinin östenitleme sıcaklığı ve östemperleme süresine göre değişimi 
 

4. Sonuçlar 
 
Küresel grafitli dökme demirlere östemperleme ısıl işleminin uygulanması ile birçok mekanik özelliklerinde önemli 
iyileşmeler sağlanmaktadır. Kademeli östemperleme ısıl işlemi ile bu iyileşmelerin daha üst seviyelere getirilmesi 
hedeflenmektedir. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin yüzey form özelliklerini iyileştirmeyi 
amaçlayan bu çalışmada ede edilen önemli sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

 Kademeli östemperleme ösferrit hacim oranını önemli derecede artırmaktadır. 

 Artan östenitleme sıcaklığı ile ösferrit hacim oranı artarken ötektoid öncesi ferrit miktarının önemli 
miktarda azaldığı belirlenmiştir. 

 Artan östenitleme sıcaklığı ile sertliğin artığı bu sonucunda yüzey pürüzlülük değerlerini düşürdüğü 
belirlenmiştir. 

 Yüksek östemperleme sıcaklıklarında daha kaba bir ösferrit yapı üretildiği belirlenmiştir. 

 En yüksek değerinin geleneksel östemperleme ısıl işlemi uygulanmış numunelerde elde edildiği 
belirlenmiştir. 

 Ösferrit hacim oranın östenitleme sıcaklığı kontrol edilebileceği belirlenmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada bor katkılı yüksek alaşımlı X75CrMoMnB 6 5 4 östenitik çeliğe uygulanan çözeltiye alma ve 
yaşlandırma ısıl işlemlerini kapsayan çökelti sertleşmesi prosesi uygulanarak oluşturulan borür çökeltileri ile, 
çeliğin sertliği arttırılmaya çalışılmıştır. 1250 °C sıcaklıkta uzun sürelerde uygulanan ısıl işlem yardımıyla yapı 
içerisinde bulunan bor ve diğer alaşım elementleri östenit fazında çözülmeye çalışılmıştır. Uygulanan ısıl işlemin 
ardından 800 °C sıcaklıkta yapılan yaşlandırma işlemi ile borür çökeltileri elde edilmiştir. Bu yapıdaki çeliğin sertlik 
değeri yaklaşık 700 HV seviyelerindedir. Karakterizasyon çalışmaları ışık mikroskobu ve transmisyon elektron 
mikroskobu ile yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Isıl işlem, yaşlandırma, çökelti sertleşmesi, borür oluşumu 

 

THE EFFECT OF THE BORIDE STRUCTURE ON THE HARDNESS OF 
BORON DOPED HIGH ALLOYED AUSTENITIC STEEL AFTER HEAT 

TREATMENT 
 
Abstract 
 
In this work, solution heat treatment and ageing were applied to the boron doped high alloyed X75CrMoMnB 6 5 4 
austenitic steel in order to obtain boride precipitates and higher hardness. Samples were solution heat treated at 
1250 °C for long times to solve precipitates in austenite phase. After solution heat treatment the samples were 
aged at 800 °C for different times to obtain different amount of boride particles. As a result of this the hardness of 
steel increased to 700 HV. Characterization of samples was carried out by using optic and transmission electron 
microscopes. 
 
Keywords: Heat treatment, Ageing, Precipitate hardening, Boride  
 
 
 

1. Giriş 
 
Yüzey merkezli kübik kristal yapısına sahip östenitik çelikler korozyona ve aşınmaya dirençli çelikler olarak 
bilinirler. Daha çok kimya ve petrokimya endüstrisinde kullanılan östenitik paslanmaz çelikler en yaygın kullanılan 
östenitik çelik grubudur. Östenitik yapıya sahip bir diğer çelik grubu da yüksek manganezli östenitik çeliklerdir 
(hadfield çelikleri). Bunlar daha çok aşınma direnci ile birlikte tokluğu gerektiren alanlarda kullanılırlar. 
 
Östenitik çelikler, oda sıcaklığına soğutulmaları sırasında martenzitik dönüşüm göstermezler. Bunların martenzit 
dönüşüme başlangıç sıcaklıkları, Ms, bileşime göre değişmekle birlikte oda sıcaklığının altındadır. Genel olarak 
yüksek alaşımlı çeliklerin martenzite dönüşme sıcaklıklarını, Ms, (1) nolu eşitlik ile hesaplamak mümkündür. 
 
Ms= 561 - 475C - 33Mn - 17Ni - 17Cr - 21Mo                (1) 
 
Eşitlikten anlaşılacağı gibi martenzit başlangıç sıcaklığını düşürmede en etkili element karbondur. Ancak çelikte karbonun 
kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle martenzit başlangıç sıcaklığı, çeliğin bileşiminde yüksek oranlarda bulunan manganez element i 
ile sağlanır. Geleneksel Hadfield çeliğinde östenitik yapı %1.0-1.2 oranlarında bulunan karbon ile birlikte %10-12 oranlarında 
bulunan manganez elementi ile sağlanır. 

Çeliğin bileşiminde bulunan ve (1) nolu eşitliğe göre oda sıcaklığında çeliğin yapısını östenit fazda kararlı kılan 
elementlerin özellikleri çeliklere başka özellikler de katarlar. Manganez, krom ve molibden alaşım elementleri 
artan sıra ile karbür yapıcı elementlerdir (vanadyum ve titanyum elementinden daha az kararlı). Bu elementlerin 
karbon ile birlikte çelikte bulunması ile oluşacak karbürler çeliğin aşınma özelliklerini geliştirirler. 
 
Bazı elementlerin çok düşük düzeyleri çeliğin özelliklerinde etkili olabilmektedir. Bu elementlerin biri bor 
elementidir. Çelikte borun 8 ppm ‘in üzerindeki içeriği alaşım elementi olarak değerlendirilir. Bor, çeliklerde katı 
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halde ppm düzeylerde çözünebilmektedir. Borun atom çapı demirin atom çapından %25 daha küçüktür. Demir ile 
katı eriyik yapılabilmektedir. Bor α-demirde hem yeralan, hem de arayer olarak bulunabilmektedir. Bor, α ve γ 
demirde çok az çözünebilmektedir. Borun maksimum çözünebilirliği α-demirde 910 °C ’de 80 ppm iken, γ-demirde 
1150-1170 °C ’de 260 ppm ‘dir [1].  
 
Bor çeliğin sertleşebilirliğini en etkin olarak arttıran alaşım elementidir. Bor elementi çelik içerisinde ağırlıklı olarak 
tane sınırlarında yer alır ve çok küçük boyutlarda Fe23(B,C)6 tanelerini oluşturur. Tane sınırlarında koheran olarak 
bulunan bor karbürün varlığı, ferrit, perlit ve beynit oluşumlarını geciktirir ve böylece çeliğin sertleşebilirliğini arttırır 
[2]. 
 
Çelikte bulunan alaşım elementlerinin çeliğin özelliklerine etkileri konusu birçok araştırmaya konu olmuştur [1-6]. 
 
Bu çalışmada, hassas döküm yöntemi ile üretilmiş, hızlı soğutmada martenzit başlangıç sıcaklığını oda 
sıcaklığının altına düşürecek bileşime sahip ve ayrıca bor alaşım elementi eklenmiş  
X75CrMoMnB 6 5 4 östenitik çeliğinin döküm yapısında bulunan ağ şeklindeki ötektik karbürlerin ısıl işlemlerle 
dağıtılması ve östenit fazında çözülmesi ve ardından yaşlandırma işlemi ile çeliğe sertlik kazandırılması 
amaçlanmıştır.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada kullanılan östenitik yapıdaki çelik, martenzit başlangıç sıcaklığı oda sıcaklığının altında olan 
bileşime bor alaşım elementi ekleyerek üretilen X75CrMoMnB 6 5 4 şeklinde tanımlanabilecek çeliktir. Çelik, 
hassas döküm yöntemiyle hazırlanan seramik kalıba 45 mm çapa sahip çubuklar şeklinde dökülmüştür. Çeliğin 
kimyasal bileşimi Çizelge 1 ‘de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Çeliğin kimyasal bileşimi. 

 
Element C Mn Si P S Cr Mo B 

Ağırlık, % 0.75 4.00 0.35 0.025 0.035 5.96 4.71 0.0093 
 
Çizelge 1 ’de kimyasal bileşimi verilen çeliğin martenzit başlangıç sıcaklığı, (1) bağıntısına göre hesaplandığında, 
Ms = –127 °C ’dir. Yani bu bileşimdeki çelik, yüksek sıcaklıktan oda sıcaklığına ani soğutulması sonrasında 
östenit faz yapısını koruyacaktır. 
 
Çeliğin döküm halinin mikroyapısının ışık mikroskobu görüntü fotoğrafları Şekil 1 (a) ve (b) ‘de verilmiştir. Çeliğin 
döküm halinde ağ şeklinde oluşmuş ve yapıyı gevrek hale getiren M2C tipi ötektik karbürler bulunmaktadır. Çeliğin 
özelliklerinin iyileştirilmesi için, döküm yapısındaki ötektik karbürlerin dağıtılması ve çözeltiye alınması 
gerekmektedir. 
 
Çeliğin yapısında bulunan karbürlerin dağıtılması ve östenit fazında çözünmesi için 1150 °C ve üzerindeki sıcaklık 
değerlerini kapsayan ısıl işlemler gerekmektedir. Yapı içerisinde bulunan ve özellikle tane sınırlarına segrege olan 
bor elementini, östenit fazında çözerek homojen borür çökeltileri elde etmek için çözeltiye alma sıcaklığının 1250 
°C olması gerekmektedir. 
 
Bu bilgiler doğrultusunda ötektik karbürleri dağıtmak ve çelikte bulunan elementleri östenit fazında çözmek için, 
çözeltiye alma ısıl işlem sıcaklığı olarak 1250 °C seçilmiştir. Yapılan ısıl işlem sürecinde oksitlenmenin önüne 
geçmek için argon gazı atmosferinde çalışılmıştır. Çözeltiye alma ısıl işleminin ardından, oluşan yapıyı 
koruyabilmek için, çeliğin yüksek alaşımlı olduğu göz önünde bulundurularak, çelik yağ ortamında soğutulmuştur. 
 
Yapılan çözeltiye alma ısıl işleminden sonra elde edilen mikroyapıların ışık mikroskobu görüntü fotoğrafları Şekil 1 
(c ) ve (d) ’de verilmiştir. Uygulanan bu ısıl işlemle ağ tipi karbürlerin tamamına yakınının bozulduğu, karbürlerin 
östenit fazında küresel halde dağıldığı, ancak yapı içerisinde bir miktar ağ tipi karbürlerin varlığına da rastlandığı 
görülmüştür. 
 
Çözeltiye alma ısıl işlemi uygulanmış çeliklerin yapısında çökeltiler oluşturmak için, yaşlandırma ısıl işlemi 
uygulanmıştır. Alaşımlı çeliklerde çökelti sertleşmesi elde edebilmek için yaşlandırma işleminin en az 500-600 °C 
sıcaklıklarda yapılması gerekir. Bu sıcaklıkların altında alaşım elementleri karbürlerin çekirdeklenmesine izin 
verecek kadar hızlı difüze olamazlar. Borür çökeltileri elde etmek için ise yaşlandırma işleminin yaklaşık 800 °C 
sıcaklıkta yapılması gerekmektedir. Bu nedenlerle yaşlandırma ısıl işlemi 800 °C sıcaklıkta yapılmıştır. 
Yaşlandırma ısıl işlemi uygulanmış çeliklerin mikroyapılarının ışık mikroskobu görüntüsünün fotoğrafları Şekil 1 (e 
) ve (f) ‘de verilmiştir. Yaşlandırma ısıl işlemi sonrasında küresel morfolojideki karbürlerin daha ince dağılım 
gösterdiği ve ayrıca morfolojilerinde değişimlerin meydana geldiği görülmüştür. Yaşlandırma sonrasında 
morfolojisi değişen karbürler, M2C karbürlerinden dönüşen M6C karbürleridir. 
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   (a)  Ölçü boyu: 100 μm 

 
   (b)  Ölçü boyu: 20 μm 

 
   (c)  Ölçü boyu: 200 μm 

 
   (d)  Ölçü boyu: 100 μm 

 
   (e)  Ölçü boyu: 100 μm 

 
   (f)  Ölçü boyu: 20 μm 

 
Şekil 1. Çeliğin döküm halinin ve çözeltiye alma ısıl işlemi ve yaşlandırma ısıl işlemi yapılmış hallerinin 

mikroyapılarının ışık mikroskobu görüntü fotoğrafları. (a) ve (b): Döküm halinin mikroyapısı, (c ) ve (d): 1250 °C 
’de 10 saat sürede karbürleri çözme/dağıtma ısıl işlemi uygulanmış halinin mikroyapısı, (e ): 800 °C ’de 6 saat 
süre yaşlandırma ısıl işlemi uygulanmış halinin mikroyapısı, (f): 800 °C ‘de 24 saat süre yaşlandırma ısıl işlemi 

uygulanmış halinin mikroyapısı. 
 

Çeliklerin döküm halinin, 1250 C ‘de çözeltiye alma ısıl işlemi yapılmış halinin ve yaşlandırma ısıl işlemi yapılmış 
hallerinin sertlik değerleri Çizelge 2 ‘de verilmiştir.  
 
Yapı içerisinde ağ şeklindeki karbürün kalmaması ve östenit fazında daha fazla çözülmesi için 1250 °C ’de 
yapılan ısıl işlemin süresi 24 saate çıkarılmıştır. Daha sonra da 800 °C sıcaklıkta 1, 2, 3, 6, 9, 12 ve 24 saat 
sürelerde yaşlandırma ısıl işlemleri uygulanmıştır. 1250 C ‘de 24 saat sürede yapılan çözeltiye alma ısıl işlemi 
yapılmış halinin ve yaşlandırma ısıl işlemi yapılmış hallerinin sertlik değerleri Çizelge 2 ‘de verilmiştir. Sertliğin 
değişimi grafik olarak da Şekil 3 ‘de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Çeliğin çözeltiye alma ısıl işlemi ve yaşlandırma ısıl işlemi sonrasında ölçülen sertlik değerleri. (Çeliğin 
döküm halinin sertliği 347 HV ‘dir.) 

 
Çözeltiye Alma Isıl İşlemi Yaşlandırma Isıl İşlemi 

İşlem Sertlik Değeri, HV İşlem Sertlik Değeri, HV 

1250 °C, 10 saat 282 800 °C 6 saat 715 

800 °C 24 saat 647 

1250 °C 24 saat 286 800 °C 1 saat 528 

800 °C 2 saat 661 

800 °C 3 saat 668 

800 °C 6 saat 687 

800 °C 9 saat 706 

800 °C 12 saat 678 

800 °C 24 saat 586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2: 1250 °C ’de 24 saat sürede çözeltiye alma ısıl işlem uygulanan çeliğin 800 °C ’de yaşlandırma işlemi 

sonrasındaki sertlik değerlerinin değişimi. 
 
1250 °C’de 24 saat ısıl işlem yapıldıktan sonra 800 °C ’de 24 saate kadar çeşitli sürelerde yaşlandırma ısıl işlemi 
uygulanmış çeliğin sertliği, 9 saat yaşlandırma süresinde en yüksek değere ulaşmıştır. Genel olarak sertlik 
değerlerinde yaşlandırmanın ilk 2 saatinde önemli artışlar olmuş, ancak daha sonraki yaşlandırma sürelerinde 
önemli değişiklikler görülmemiştir. Yaşlandırıldıktan sonraki bu sertlik değerleri paralel olmakla birlikte, 1250 °C 
’de 10 saat sürede ısıl işlem yapıldıktan sonra, 800 °C ’de 6 ve 24 saat yaşlandırılan çeliğin sertlik değerlerinden 
daha düşüktür. 
 
Yaşlandırma ısıl işlemi ile nano boyutlarda çökelen yapıların analiz edilebilmesi için Transmisyon Elektron 
Mikroskobu (TEM) ile incelemeler yapılmıştır. TEM ile yapılan incelemelerle elde edilen, nano boyutlarda çökelen 
Mo2B yapısının difraksiyon paterni, aydınlık ve karanlık alan görüntüleri Şekil 3 (a), (b) ve (c) ’de verilmiştir. Yine 
nano boyutlarda çökelen ve bir borokarbür olan Cr7BC4 yapısının difraksiyon paterni, aydınlık ve karanlık alan 
görüntüleri Şekil 3 (d), (e ) ve (f) ’de verilmiştir. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Şekil 3. 1250 °C sıcaklıkta 10 saat sürede karbürleri çözme ısıl işlem sonrasında 800 °C sıcaklıkta 6 saat sürede 
yaşlandırma işlemi yapılan çelikte TEM incelemesi: (a), (b) ve (c ): Mo2B yapısının difraksiyon paterni, aydınlık ve 
aydınlık alan görüntüleri. (d), (e ) ve (f): Cr7BC4 yapısının difraksiyon paterni, aydınlık ve karanlık alan görüntüleri. 

 

3. Sonuçlar ve İrdeleme 
 
1250 °C ’de yapılan ısıl işlemlerin ardından döküm esnasında oluşan ve yapıyı gevrek hale getiren ötektik tipi 
M2C karbürleri dağıtılarak küresel morfolojiye dönüştürülmüştür. 
 
Yaşlandırma işlemleri sonrasında yapıda etkili bir sertleşme görülmüştür. Isıl işlem sonrasında çeliğin sertliği 286 
Vickers iken, 800 °C ’de 1 saat yaşlandırma sonrasında 528 Vickers olmuştur. 
  
Çökelti sertleştirmesi işleminin analizi için TEM ile yapılan incelemelerde nano boyutlarda Mo2B çökeltilerine 
rastlanılmıştır. Yapı içerisinde ayrıca nano boyutlarda Cr7BC4 çökeltilerine de rastlanılmıştır. Bu sonuç yapı 
içerisinde nano boyutlarda ve homojen olarak dağılan borür çökeltileri elde etmek için çeliklere 100 ppm 
oranlarında katılan bor elementinin işlevini yerine getirdiğini doğrulamaktadır [3]. 
 
Sertlik artışı açısından yaşlandırma işlemi için en uygun sürenin 800 °C ’de 9 saat olduğu anlaşılmaktadır. Daha 
uzun sürelerde yapılan yaşlandırma işlemlerinde sertlikte düşüş görülmüştür. Sertlikte görülen bu düşüşe, uzun 
sürelerde yapılan yaşlandırma işlemleri ile çökeltilerin kabalaşmasının neden olduğu düşünülmektedir [3].  
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Abstract 
 
In this study, several heat treatments were applied to DIN 100Cr6 steel to obtain different matrices. In the first 
stage of the study, solution annealing treatment was applied to the steel and  cooling was carried out in various 
media (furnace, oil and salt bath). In order to eliminate the stresses after transformation from austenization, a low 
temperature tempering treatment was applied to the quenched samples. All heat treated samples were examined 
using light microscope after metallographic preparations. In the second step, ‘ball-on-disc’ type tribometer was 
used to determine the friction coefficient of the steels depending on the matrix phase. Weight loss was recorded 
and the friction coefficient versus distance was plotted for each steel. Worn surfaces of the steels were examined 
using scanning electron microscope to characterize the wear mechanisms. It is concluded that (i) pearlitic, bainitic 
and martensitic matrices could be obtained depending on the cooling medium, (ii) martensitic matrix had higher 
wear resistance based on its weight loss, (iii) abrasive and adhesive wear tracks were present on the worn 
surfaces of the steels. 
 
Keywords : Hardenable steels, heat treatment, microstructure, microhardness, wear. 

 

1. Introduction 
 

While the contact surfaces of a bearing's raceways and rolling elements are subjected to repeated heavy stress, 
they still must maintain high precision and rotational accuracy. Thus, the raceways and rolling elements must be 
made of a material that has high hardness and good dimensional stability and is resistant to rolling fatigue and 
wear [1]. Stickels et al. reported that high carbon through hardening steels such as DIN 100Cr6 (AISI 52100) and 
a variety of case-carburized low carbon steels are used for anti-friction bearings. High carbon steels such as 
100Cr6 are generally cleaner than low carbon steels such as 8620, 4118, 4620 and so forth. The steel used for 
bearing applications must have minimum inclusions such as oxides, silicates and sulfides. The detrimental effect 
of oxides and silicates on bearing performance is well-known. Zhang et al. reported that the source of most 
fatigue problems in bearing steel are hard and brittle oxides, especially large alumina particles over 30µm [2-5].    
 
Wear phenomenon in bearing steels, which are frequently used in industry, is an important failure mechanism. A 
workpiece running under repeated loading become useless in time as losing its function because of wearing. 
Processing technology in bearing steels can determine their final wear characteristics. After hardening process, 
the bearing steel with a martensitic or bainitic matrix is not only quite hard but also brittle. Bainitic bearing steels 
have less hardness level as well as higher toughness in comparison to martensitic bearing steels. That is the 
reason why bainitic bearing steels are used more commonly than martensitic ones [6-10]. 
 
In this work, effect of heat treatment on bearing steels was studied in terms of their microstructures, mechanical 
properties and wear behaviors in dry sliding condition.  

 

2. Experimental Study 
 

2.1. Materials 
 

Within the scope of the experimental study, three specimens taken from a bearing steel (DIN 100Cr6) were 
subjected to different heat treatments. The changes in the microstructure and wear performance were studied as 
a function of the cooling media and tempering conditions. The chemical composition of the related bearing steel is 
given in Table 1. Heat treatments applied and matrix hardness values obtained are listed in Table 2. 
 

Table 1. The chemical composition of the bearing steel (wt.-%). 
 

C Si Mn Cr Mo P S Fe 

0.95 0.30 0.30 1.40 0.08 < 0.025 < 0.015 balance 
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Table 2. Heat treatment conditions and hardness values of the steel matrices. 
 

Specimens Austenitizing Cooling medium Tempering Hardness, HRC 

A 35 min. @870°C Furnace - 36.5 

B 
35 min.  

@870 °C 
Salt bath 

270 min. @250 
°C 

58.0 

C 
35 min.  

@870 °C 
Oil bath 

180 min. @160 
°C 

61.0 

 
2.2. Metallographic Sample Preparation and Microscopic Examinations 
 
The specimens taken from heat treated steels were ground using grinding papers of 120, 320, 600 and 1000 
mesh in turn, and polished with diamond paste of 3 µm in size. The polished surfaces were then etched 
chemically with 3% nital solution to obtain phase contrast in the structure. The etched specimens were 
investigated under light microscope (LM, Zeiss Axiotech 100). Wear test was performed on polished surfaces to 
eliminate the effect of surface roughness on friction behavior. After the wear test, the worn surfaces were 
examined under scanning electron microscope (SEM, Jeol JSM 6060). 

 
2.3. Wear Tests 
 

Wear tests on polished steel specimens were performed using a “ball-on-disc” type tribometer (Nanovea). The 
test parameters are listed in Table 3. 

 
Table 3. Parameters used in the wear tests. 

  

Counterpart material 100Cr6 (hardened) 

Counterpart hardness 65 HRC 

Rotational speed 100 rpm 

Normal load 25 N 

Total sliding distance 500 m 

 
3. Results and Discussions 
 
3.1. Microstructural Characterization of The Steels  
 

In terms of the physical metallurgy of steels, after austenitizing process, it is possible to obtain a homogeneous 
single phase structure, namely austenite. Dissolving the most alloying elements in composition by this sort of high 
temperature treatment enables rearrangement of the structure. Non-equilibrium transformation products e.g. 
martensite and/or bainite are obtained instead of equilibrium transformation products, due to the presence of 
enough alloying elements in steel composition as well as by appropriate cooling condition. Thus a high enough 
hardness can be gained to the steel. With tempering process, toughness of the steel is increased. On the other 
hand, for example in alloy steels, the formation of nano-sized carbides which can be more stable than cementite, 
and related to this, secondary hardening is also available. Physical and chemical properties of the final product 
are usually related to characteristics of microstructure. As it is well-known for steels, alloying element type and 
amount, quenching medium and other treatments determine the final microstructure [11-20]. 
 
The effect of quenching media on the final structure in 100Cr6 steel is shown in Figure 1. Pearlitic, bainitic and 
martensitic matrices were formed in the steels as a function of quenching medium. Equilibrium transformation 
product, pearlitic matrix, formed by slow cooling in the furnace is given in Figure 1a. The bainitic matrix of the 
bearing steel quenched in salt bath is shown in Figure 1b. Martensitic transformation, after retarding equilibrium 
transformations due to oil quenching, was also carried out (Figure 1c). Tempering process at a specific 
temperature and time was performed in order to reduce the embrittlement of the bainitic and martensitic matrices. 
Tempering process allows the redistribution of carbon atoms which exist in ferrite lattice and enhance the strength 
of steel by increasing lattice stresses due to rapid quenching or transformation. This kind of redistribution causes 
to stress relieving in supersaturated phase by carbon and hence the toughness of the steel can somewhat be 
increased.  

 
 



Polat, Ş., Türedi, E., Atapek, Ş. H. Ve  Köseoğlu, M. 

 

183 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figure 1. The etched microstructures of bearing steel specimens after heat treatments: (a) specimen A with 
pearlitic matrix, (b) specimen B with bainitic matrix, and (c) specimen C with martensitic matrix. 

 

3.2. Evaluation of Wear Test Data 
 

A good understanding of the microstructure and its influence on wear resistance is of great importance to 
designers and engineers in selecting wear-resistant materials. Wang et al. studied the tribo- metallographic 
behavior of high carbon steels in dry sliding. In their study, the wear mechanisms depending on various 
microstructures of 52100 and 1080 steel were discussed in detail. They reported that (i) mild wear characterized 
by oxidation, severe wear characterized by adhesion and delamination, and melting wear, appeared in 
succession with increasing normal load and/or speed, (ii) the transition of wear mechanisms depended mainly 
upon the conditions of testing, (iii) the wear resistance of different microstructures was increased in the following 
order: martensite+carbide+retained austenite, spheroidized structure (ferrite plus spheroidized cementite), 
martensite, bainite, lamellar pearlite [21, 22]. 
 
The relationship between friction coefficient and total sliding distance as well as a comparison diagram between 
hardness and weight loss in specimen and in counterpart after the wear test, are shown in Figure 2 and 3. 
Diagram for wear test results of 100Cr6 steels quenched in different media is given in Figure 2. Specimen A 
(pearlitic matrix) exhibits a quite high friction coefficient in comparison to the others. Although specimen B (bainitic 
matrix) has a lower hardness value than specimen C with martensitic matrix, it has the lowest average friction 
coefficient indicating a good wear resistance. Although the weight loss in specimen B is more than specimen C, 
the difference is not much because their hardness values are quite close to each other. 
 

 
 

Figure 2. Friction coefficient–total sliding distance diagrams of bearing steels. 
 

The results in Figure 3 seem to be more predictable in terms of the relationship between parameters, wear loss 
and specimen hardness level. It is evident that the increasing material hardness leads to an important decrease in 
wear loss in specimen. Increasing hardness eventually increases weight loss in counterpart, as expected. 
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Figure 3. Wear loss – hardness relationship in bearing steels after wear test. 
 

3.3. Worn Surface Investigations 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Figure 4. SEM images of bearing steels after wear tests, worn specimen surfaces at left, their debris at right; 

specimen A (a-b), specimen B (c-d), specimen C (e-f). 
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SEM images of worn surfaces of bearing steel specimens and their debris are shown in Fig. 4. Evidences of 
abrasive and adhesive wear on the surfaces can be seen clearly ( Figure 4a, c and e). It is foreseen that the 
debris, from the friction pair due to abrasive wear between them in dry sliding conditions, forms an oxide-based 
third tribo component and hence the contact surface of the counterpart to specimen decreases inevitably (Figure 
4c). The heat generated by friction led to local “cold-welding”. Micro-cracks and spalling occurred because of 
work-hardening in adhesive layers (Figure 4e).  
 
On the debris side (Figure 4b, d and f), in addition to very fine and mostly oxide based particles, somewhat coarse 
structures in layered morphology are shown. It is also evident that the friction-induced heat on surface in abrasive 
wear conditions caused local oxidation reactions and then the oxide particles grooving from surface were 
removed from friction zone. The layers shown in debris are initially cold-welded structures but then separated 
from main adhesive layer after completion of delamination under repeated loading.  

 

4. Conclusions 
 
In this study, wear behavior of selected bearing steels under dry sliding conditions was examined. DIN 100Cr6 
was selected as bearing steel. The effect of heat treatments on the steel microstructures was evaluated in terms 
of physical metallurgical principles. The wear behavior of the steels was determined by friction coefficient-total 
sliding distanc and wear loss-hardness diagrams as well as surface characterization. The results obtained are 
listed as follows: 
 
(i)  The wear behaviors of bearing steel specimens having pearlitic, bainitic and martensitic matrices exhibit 

different characteristics compared each other. Pearlitic matrix specimen has lowest hardness and highest 
friction coefficient with worst wear loss. Even the hardness values are close to each other, wear 
performances of the bainitic and martensitic matrices are clearly different. Although bainitic matrix specimen 
B has relatively lower friction coefficient, martensitic matrix specimen C possesses a better wear resistance 
possibly owing to its slightly harder structure. 

 
(ii)  Worn surface investigations reveal all abrasive and adhesive wear tracks and their details. It is concluded 

that the presence of relatively higher amount of adhesive layers on worn surface in bainitic matrix specimen 
B results in a barrier interface in specimen-counterpart contact points thus preventing steel surface from 
scratching and causing lower friction coefficient levels. 
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Özet 
 
Bu çalışmada DIN17CrNiMo6 çeliğinden üretilen çift fazlı numunelerde faz morfolojsi ve hacim oranının darbe 
tokluğu üzerine etkileri incelenmiştir. 
 
Haddelenmiş çelik malzemedeki bantlı yapının giderilmesi için çeliklere öncelikle homojenleştirme ısıl işlemi 
uygulanmıştır. Daha sonra tam tavlama ve ostenit bölgesinden su verme ısıl işlemleri gerçekleştirilerek, kritik 
sıcaklıklar arası ısıl işlemler öncesi numunelerde iki farklı başlangıç yapısı oluşturulmuştur. Daha sonra farklı ara 
kritik sıcaklıklarından soğutulan numunelerde % 40, % 20, % 10 ferrit hacim oranlarında, başlangıç mikro 
yapılarına bağlı olarak kaba ve ince tane yapısına sahip çift fazlı çelik numuneler elde edilmiştir. Benzer mikro 
yapılar, ısıl işlem rejimleri ve temperleme işlemi uygulanarak darbe testi numunelerinde de üretilmiştir.  
 
Sonuç olarak ısıl işlemler sonrası martenzit-ferrit fazlarına sahip mikro yapılar elde edilmiştir. Kritik sıcaklıklar 
arası ısıl işlem sıcaklığı arttıkça mikroyapı kontrol edilmiş, artan ısıl işlem sıcaklığıyla martenzit hacim oranı 
artarken, ferrit hacim oranı azalmıştır. Numunelerde ferrit hacim oranları azaldıkça darbe tokluğu azalırken, 
temperlenen numunelerde darbe tokluğu değerleri artış göstermiştir. İnce taneli çift fazlı çelik numunelerin darbe 
tokluğu değerleri kaba taneliye göre iyi sonuçlar sergilemiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Kritik sıcaklıklar arası ısıl işlem, Temperleme, Çift faz, Mikroyapı, Darbe Tokluğu. 

 

 
 

1. Giriş 
 
Metalürjinin temellerinden biri mukavemetin artmasıyla, sünekliğin ve şekillendirilebilirliğin azalmasıdır. Bu 
durumu bir eksiklik olarak gören araştırmacılar çelikler üzerinde yaptıkları çalışmalarda süneklikten taviz 
vermeden mukavemeti arttırmaya çalışmışlardır. Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (High strenght low alloy), 
mikro alaşımlı (Micro alloy), çift fazlı (Dual phase) çelikler, mukavemet-uzama ilişkisini geliştirmeye yönelik 
üzerlerinde çalışılan çelikler olmuştur.  
 
1970’ li yıllarda yaşanan petrol krizinden dolayı Ar-Ge çalışmalarına önem veren otomotiv sektörü otomobillerde 
hem hafiflik hem de yakıttan tasarruf sağlayacak yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelikler grubuna katılan çift 
fazlı çelikleri geliştirmeye başlamıştır. Çift fazlı çelikler sünek ve küçük taneli ferrit matriste %10–30 arasında sert 
martenzit parçacıkları ile beraber az miktarlarda kalıntı ostenit ve beynit fazlarını içermektedir. Çift (iki) faz terimi 
de birbirine zıt özellik taşıyan fazların bir arada bulunmasından ileri gelmektedir. Geleneksel karbonlu çeliklerin 
mikroyapıları genellikle plastik şekil vermeye elverişli değildir. Plastik şekil verilmek istendiğinde ise, 
mukavemetten taviz verilmesi söz konusudur. Fakat çift fazlı çeliklerde, plastiklik ve mukavemet özellikleri 
optimum seviyede tutulabilmekte ve bu özellikler uygulanan ısıl işlemlerle geniş aralıkta değiştirilebilmektedir. 
 
Çift fazlı çelik kavramı, 1937 yılında Grabe, yeni bir yatak malzemesinin üretimi için % 0,25 karbonlu bir çeliği 
kritik sıcaklıklar arasındaki bölgeden soğutması sonucunda çift fazlı yapıyı elde etmesi ve patent almasıyla 
tanınmıştır. Grabe’nin ardından Herres ve Lorig, çift fazlı çelik üretimini kısmi ostenitleştirme işlemi olarak 
nitelemiş bu işlemin yüksek alaşımlı ostenit adalarının oluşumuna ve ardından martenzit oluşumuna yol açtığını 
1947 yılında söylemişlerdir [1]. 1960’larda ise Williams ve Davies tarafından yapılan kalay kaplamalarda çift fazlı 
şerit yapının geliştirilmesi bu alandaki ilk ciddi çalışmalar sayılmaktadır [2]. 1970’lere kadar çok az sayıda 
araştırmacının ilgisini çeken çift fazlı çelikler, bu yıldan sonra özellikle yaşanan ekonomik darboğazların ardından 
bilim adamlarının otomotiv endüstrisine sunduğu alternatif çözümler olarak üzerinde etraflıca çalışılan bir alan 
olmuştur. 
 
Tekerlek jantı, koltuk çerçevesi, tampon, kapı panelleri, şasi gibi presle biçimlendirilen otomobil parçaları ve bazı 
bağlantı elemanları yapımında kullanılan çift fazlı çelikler, 1980 yılından sonra ticari olarak büyük tonajlarda 
üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde ticari olarak çift fazlı çelik üreten ülkeler üretimlerini genellikle sürekli 
tavlama hatlarında yapmaktadırlar.  
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Çift fazlı çelikler üzerine bilim adamları tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tavares ve arkadaşları, % 
0,12 C–0,82 Mn içeren bir çelikte ferrit-perlit başlangıç mikroyapısıyla, çift faz ısıl işlemi gerçekleştirmişlerdir. % 
10-37-55 martenzit hacim oranlarındaki numuneleri 100-200-300ºC sıcaklıklarda 30 dk. süreyle temperlemişlerdir. 
Oda sıcaklığında yapılan çekme ve darbe testlerinde kalıntı gerilmelerin temperleme sonrası mekanik özellikler 
üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak akma ve çekme mukavemetlerinin temperleme sıcaklığıyla 
değişimini ifade eden matematiksel bir formülasyon elde ettiklerini belirtmişlerdir [3]. 
 
Maleque ve arkadaşları, çalışmalarında, AISI 3115 alaşımlı çeliğinin mekanik özellikleri üzerine çift faz ısıl 
işleminin etkisini araştırmışlardır. Çeliği 730–830 °C arasından değişik sıcaklıklarda ısıl işleme tabii tutup takiben 
suda hızla soğutmuşlar ardından çekme mukavemeti, yorulma, sertlik ve mikroyapı özelliklerini mekanik 
deneylerden ve metalografik çalışmalardan alınan sonuçlara göre değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak ısıl işlem 
sıcaklığının artmasıyla çelikteki martenzit hacmi ve çekme mukavemetinin arttığını fakat darbe tokluğunun ise 
azaldığını söylemişlerdir. Mikroyapı sonuçlarının çoğunlukla martenzit-ferritten ibaret olduğunu belirtmişlerdir. 
Literatürle uyumlu bir şekilde çeliğin sürekli akma tavrı sergilediğini gözlemlemişlerdir. Aynı zamanda kırılma 
yüzeyi özelliklerini de makalelerinde tartışmışlardır. Satın alındığı durumdaki numune, ısıl işleme uğramış 
numunelerden yorulma hasarı açısından daha yüksek yorulma sınırına sahip olduğunu, fakat düşük devir ömrü 
için, yüksek sıcaklıkta test edilen numunelerin yorulma özelliklerinin iyi olduğunu ifade etmişlerdir [4]. 
 
Çift fazlı çelik yapısı esas olarak, söz konusu çeliklerin Fe-Fe3C faz diyagramında A1-A3 sıcaklık aralığında (ferrit-
ostenit bölgesinden) herhangi bir sıcaklığa kadar ısıtılıp, bir süre tutulup ostenitin martenzite dönüşebileceği 
hızlarda soğutulmasıyla üretilirler. 
 
Bu çalışmada 17CrNiMo6 çeliği üzerinde kritik sıcaklıklar arasından ısıl işlemler yapılarak çift fazlı yapılar elde 
edilmiştir. Söz konusu yapıların darbe testlerine olan etkileri araştırılmaya çalışılmıştır.  

 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu bölümde, deneysel çalışmalarda kullanılan çelikler, deney cihazları ve metotlar hakkında bilgiler verilmiştir. 

 
2.1. Malzeme 
 
Kritik sıcaklıklardan ısıl işlemlere cevap vermesi açısından malzeme olarak az karbonlu, düşük alaşımlı bir çelik 
seçilmiştir. Ø29mm silindirik çubuk olarak tedarik edilen DIN 17CrNiMo6 çeliği aşırı zorlanma ve aşınmaya maruz 
parçalarda kullanılmaktadır [5]. Çeliğe ait kimyasal element analizi Çizelge 1’de, zaman-sıcaklık-dönüşüm 
(Z.S.D.) diyagramı ise Şekil 1’de, gösterilmektedir. 
 

Çizelge 1. 17CrNiMo6 Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu (% ağırlık). 

 
 

 
 

Şekil 1. DIN 17CrNiMo6 Çeliğinin Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm (ZSD) Diyagramı. 

 
 

Çelik C Si Mn P S Cr Mo Ni 

17CrNiMo6 

0,169 0,038 0,64 0,027 0,031 0,656 0,262 1,63 

Al B Cu Nb Ti W Fe 

0,023 0,011 0,2 0,026 0,007 0,086 Kalan 
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2.2. Isıl İşlem, Metalografi ve Faz Oranları Analizi 
 

Çalışmada 1200 ºC’ lik atmosfer korumalı ısıl işlem fırını kullanılmıştır. Isıl işlem deneyleri esnasında sıcaklık 
ölçümlerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için ısıl işlem fırınına harici sıcaklık ölçer monte edilmiştir. Bu sıcaklık 
ölçerin çıplak uçları numunelere nokta kaynağı ile kaynatılmıştır. Dolayısıyla sıcaklık ölçümü takibi doğrudan 
numune üzerinden yapılmıştır. Isıl işlemler esnasında soğutma ortamı olarak % 10 derişime sahip tuzlu su 
kullanılmıştır. Numuneler hareketli soğutma ortamında her defasında banyo yenilenerek soğutulmuşlardır. 
 
Çalışmada mikroyapı görüntüleri ön ısıl işlem numunelerinden elde edilmiştir. Numunelerin zımparalama ve 
parlatma işlemleri devir hızı ayarlanabilen hareketli iki disk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Parlatma alümina 
süspansiyon ile gerçekleştirilmiştir. Dağlama işleminde ise dağlayıcı olarak 20–60 sn bekletme süreleriyle % 2-
4’lük nital ve % 10’luk Sodyum metabisülfit kullanılmıştır [6].  
 
Dağlama işlemi sonrası mikroyapı görüntülerinin alınmasında Olympus marka Bx60 Model alttan ve üstten 
aydınlatmalı 3,3 megapiksellik kamera ve bilgisayar destekli cihaz kullanılmıştır. Bu mikroskoptaki çekimler X50, 
X100, X200, X500, X1000 büyütmelerde yapılabilmektedir. Isıl işlemler sonrası analizler için hassas ölçümler 
yapabilen bir bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. MicroCAM 4.1 isimli programda % 2-3 standart hata ile ön deneyleri 
yapılmış numunelerin mikroyapı analizleri yapılmış ve mekanik testler için uygun ısıl işlem rejimleri seçilmiştir.  
 

2.3. Darbe Testi 
 

Çentikli ve çentiksiz numuneleri test edebilen sarkaçlı darbe testi cihazı yaklaşık 30 kg vurucu başlık ağırlığıyla 
serbest salınım yaparak numuneleri kırmaktadır. Sonuçlar cihaz üzerindeki elektronik gösterge kumandasından 
joule olarak alınıp bu değerler darbe tokluk birimine çevrilmektedir. Darbe deney cihazı Şekil 2’de, deneyde 
kullanılan çentikli numune ölçüleri ise Şekil 3’de verilmektedir [7]. 
 

 

 
Şekil 2. Sarkaçlı darbe deney cihazı.       Şekil 3. Darbe deneyi numunesi [7]. 

 
Mekanik testlerde her bir deney noktası için 3’er adet numune kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama bir değere 
çevrilmiştir. 

 
3. Deneysel Çalışmalar 
 
3.1. Isıl İşlem ve Mikroyapı 

 
Isıl işlem uygulanmamış numunenin kesitten incelenen mikroyapı görüntülerinde bant izlerinin varlığına 
rastlanmıştır. Çift fazlı çelik üretimi öncesi homojen bir ostenitik yapıdan emin olmak için çelikler atmosfer 
korumalı kuyu fırında, argon gazı kullanılarak 1150ºC sıcaklıkta 12 saat süreyle homojenleştirme ısıl işlemi 
uygulanmıştır. Şekil 4, çalışmada uygulanan ısıl işlemlerin özetini, Şekil 5 ise Homojenleştirme ısıl işlemi sonrası 
elde edilen mikroyapıları gösterilmektedir. 
 

a = 10 mm 
b = 10 mm 
c =  8 mm 
d = 55 mm 
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Homojenleştirme ısıl işlemi sonrası taneler büyümüş ve bant izleri giderilmiştir. Homojenleştirme ve tam tavlama 
ısıl işlemleri sonrası oluşan ortalama tane boyutları Çizelge 2’de gösterilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. Numunelere uygulanan ısıl işlemlerin özeti (FHO: Ferrit Hacim Oranı). 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                             (b) 
Şekil 5.a) Isıl işlem uygulanmamış çeliklerin kesitten alınmış mikroyapıları X100. 

b) Homojenleştirme ısıl işlemi sonrası mikroyapılar X100. 

 
 

 b) 
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Çizelge 2. Homojenleştirme ve tam tavlama ısıl işlemleri sonrası ortalama tane boyutları. 
 

Çelik Türü 
Homojenleştirme  Tam Tavlama 

Ortalama Tane Boyutu (m) 

17CrNiMo6 63 17,6 

 
Homojenleştirme sonrası çeliklerin tam tavlama ve su verme sıcaklıklarının belirlenmesi için Andrew’in ampirik 
formüllerinden yararlanılmıştır [8]. 
 
Ac1 = 723 – 20,7Mn - 6,9Ni + 29,1Si + 16,9Cr + 290As + 6,38W                (1)
   
Ac3 = 910 – 203C

1/2
 – 15,2Ni + 44,7Si + 104V + 31,5Mo + 13,1W               (2) 

Formül 1 ve 2’ ye göre çeliklerin Ac1 ve Ac3 sıcaklıkları Çizelge 3’de verilmektedir. 
 

Çizelge 3. 17CrNiMo6 Çeliği için kritik sıcaklık değerleri. 
 

Çelik 

Ac1 Ac3 

(ºC) 

17CrNiMo6 712 880 

 

Numuneler tam tavlama ve ostenit bölgesinden su verme ısıl işlemlerine tabi tutularak kritik sıcaklıklar arası ısıl 
işlemler öncesinde 2 farklı başlangıç mikroyapısı elde edilmiştir. Başlangıç mikroyapısı; çeliklerin kritik sıcaklıklar 
öncesi sahip olduğu yapıdır. Başlangıç mikroyapısına bağlı olarak çift fazlı çeliklerin faz morfolojisi, fazların tane 
boyutları ve buna bağlı olarak mekanik özellikleri değişmektedir [9-13].  
 
Tam tavlama ve ostenit bölgesinden su verme sonucu elde edilen başlangıç mikroyapıları Şekil 6’da verilmiştir. 
Tam tavlama sonucu mikroyapı ferrit+perlit, su verme sonucu ise mikroyapı tamamen martenzitten oluşmuştur. 
Başlangıç mikroyapılarının elde edilmesinden sonra numunelere kritik sıcaklık aralıklarında (720ºC, 730ºC, 
740ºC, 750ºC, 760ºC, 770ºC, 780ºC, 790ºC, 800ºC, 810ºC) su verilmiştir. Elde edilen mikroyapılardan 
hesaplanan ferrit ve martenzit hacim oranları Çizelge 4’de gösterilmiştir. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  
                                                       

) 
(a)  

                                                                    (b) 
 

Şekil 6.a) Tam tavlama ısıl işlemi sonrası oluşan mikroyapı X100 b) Ac3 +20ºC sıcaklığından su verilmesinin 
ardından oluşan mikroyapı X500 (%2 Nital). 

 
Çizelge 4. Başlangıç mikroyapısı ferrit-perlit ve martenzit olan numunelerde, kritik sıcaklıklar arası ısıl işlemler 

sonrası elde edilen yüzde ferrit hacim oranları (FHO). 

 
Kritik sıcaklıklar arası tavlama sıcaklıkları arttıkça martenzit hacim oranının arttığı, ferrit hacim oranının ise 
azaldığı görülmektedir [14].  

Çelik 
türü 

Başlangıç 
mikroyapısı 

FHO 
720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 

Sıcaklık (ºC) 

17CrNiM
o6 

Ferrit-Perlit 
% 

44,1 31,7 28,4 21,2 19,2 14,4 9,5 5,1 - - 

Martenzit 42,9 30,1 30 29,9 20,1 9,8 1,9 - - - 

a) b) 
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Isıl işlemler sonrası başlangıç mikroyapısı ferrit+perlit olan numunelerde mikroyapılar kaba dağılımlı 
ferrit+martenzit, başlangıç mikroyapısı martenzit olan numunelerde ise ince dağılmış ferrit+martenzit tanelerinden 
oluşmuştur [9].  
 
Yapılan ön deneyler sonrası oluşan faz oranları sonuçlarına göre her iki başlangıç mikroyapısında da ortak 
oranları sağlayan ısıl işlem rejimleri seçilmiştir. Buna göre her iki grupta %40, %20, %10 FHO’yu sağlayan ısıl 
işlem rejimleri darbe testi numunelerine uygulanmıştır. 
 
Buna göre darbe testi numuneleri K-720-40-T veya İ-760-20 şeklinde kodlanmıştır.  
Burada;  
K, ferrit-perlit başlangıç mikroyapısıyla kritik sıcaklıklar arası ısıl işlemler sonrası elde edilen kaba taneli yerleşmiş 
ferrit-martenzit yapıyı,  
 
İ, martenzit başlangıç mikroyapısıyla kritik sıcaklıklar arası ısıl işlemler sonrası elde edilen ince taneli yerleşmiş 
ferrit-martenzit yapıyı, 
 
720, ısıl işlem sıcaklığını (°C), 
  
40, Ferit hacim oranını (%), 
 
T ise 650°C’de temperleme yapılmış numuneleri ifade etmektedir. 
 
Şekil 7’de Başlangıç mikroyapısı ferrit-perlit olan numunelerde % 40, % 20 ve % 10 Ferrit hacim oranlarına sahip 
numunelerin kaba taneli morfolojide yarleşmiş çift faz mikroyapısı, başlangıç mikroyapısı martenzit olan 
numunelerde % 40, % 20 ve % 10 Ferrit hacim oranlarına sahip numunelerin ince taneli yerleşmiş çift faz 
mikroyapısı gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 7. Başlangıç mikroyapısı ferrit-perlit olan numunelerde a) K-720-40 b) K-760-20 c) K-780-10 
Başlangıç mikroyapısı martenzit olan numunelerde d) İ-720-40 e) İ-760-20f) İ-770-10 numuneleri. 

Şekil 8’de ise şekil 7’deki mikroyapıların 650°C’de temperlenmiş durumları gösterilmektedir. 
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Şekil 8. Başlangıç mikroyapısı ferrit-perlit olan numunelerde a) K-720-40-T b) K-760-20-T c) K-780-10-T 
Başlangıç mikroyapısı martenzit olan numunelerde d) İ-720-40-T e) İ-760-20-T f) İ-770-10-T numuneleri. 

 
Isıl işlem rejimlerinde mikroyapı ferrit ve martenzit fazından oluşmaktadır. Herhangi farklı bir faza (beynit, perlit) 
rastlanmamıştır. Dolayısıyla kritik sıcaklıklar arasından su verme esnasındaki mevcut ostenitin tamamına 
yakınının (kalıntı ostenit hariç) martenzite dönüştüğü kabul edilmiştir. Kalıntı ostenit oluşumu çift fazlı çeliklerde % 
2-9 arasındaki hacim oranlarında gerçekleşebilir. Bununla beraber optik mikroskopta tespit edilmesinin zor olduğu 
kabul edilmektedir [15].  
 
Başlangıç mikroyapısı ferrit+perlit olan ve kritik sıcaklıklar arası su verme işleminden sonra kaba taneli morfolojide 
yerleşen ferrit ve martenzit fazlarına sahip mikroyapılarda, kritik sıcaklıklar arası tavlama sırasında ostenit fazı, 
perlit, beynit, martenzit parçacıkları ve ferrit-ferrit tane sınırları üzerinde çekirdeklenip büyümektedir [9,13,16]. 
 
Başlangıç mikroyapısı martenzit olan ve kritik sıcaklıklar arası su verme işleminden sonra ince taneli morfolojide 
yerleşen ferrit ve martenzit fazlarına sahip mikroyapılarda, kritik sıcaklıklar arası tavlama sırasında ostenit fazı, 
martenzit plakalarının ara yüzeylerinde, plaka sınırlarında ve kalıntı ostenit varsa kalıntı ostenitin tane sınırlarında 
çekirdeklendiği belirtilmektedir. Dolayısıyla morfolojinin ince olması, yoğun martenzit plakalarından dolayı 
ostenitin pek çok bölgede çekirdeklenip büyümesine bağlanabilmektedir [17]. Mevcut çalışmada elde edilen 
mikroyapılar (Şekil 7-8), yukarıda anlatılanları doğrulamaktadır.  
 
Kritik sıcaklıklararası ısıl işlemlerde alaşım elementlerinin (Mn, Ni, Al) homojen difüzyonu için oldukça uzun 
süreler gerekmektedir. Dolayısıyla kritik sıcaklıklar arası ısıl işlemler sırasında fazlar arası dönüşümlerde ön plana 
çıkan element daha çok karbondur. 
 
Şekil 8’deki mikroyapılar, Şekil 7’deki ısıl işlem rejimlerinin 650ºC’de 1 saat temperlenmiş durumlarıdır. 
Mikroyapılarda temperlemenin etkisiyle martenzit plaka uçlarının köreldiği ve küreselleştiği görülmektedir. 
Temperlenen ferrit taneleri, Şekil 7’deki ferrit tanelerinden farklı değildir. Yani kritik sıcaklıklar arası ısıl işlem 
sonrası ferritin dağılım tavrıyla, temperleme sonrası ferritin dağılım tavrı hemen hemen birbiriyle aynıdır. 
Temperleme işlemi sonrasında kaba taneli morfolojiyle, ince taneli morfolojiye sahip fazların dağılım tavrında da 
herhangi bir değişiklik fark edilmemiştir. Temperlemenin en büyük etkisinin martenzit üzerinde olduğu 
düşünülmektedir. Eğer mikroyapıda karbürler varsa bunların da yapıda homojen olarak dağılmasına 
temperlemenin katkısı olduğu tahmin edilmektedir. Temperlemenin diğer ısıl işlem rejimlerinden farkını daha açık 
görmek darbe testlerinde mümkün olacaktır. 

 
3.2. Darbe Testi 
 

Şekil 7 ve 8’de mikroyapılarına bakılan parametrelerin darbe testleri her parametre için hazırlanan üç adet test 
numunesi üzerinde gerçekleştirilmiş, ortalama değerler Çizelge 5’de, sonuçların daha anlaşılır olması için 
grafiksel gösterim Şekil 9’da verilmiştir. 
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Çizelge 5. Deney rejimlerinin darbe testi sonuçları (ortalama değerler). 

 

NUMUNE 
Enerji 
Joule 

Darbe Tokluğu 
MJ/m

2
 

İşlemsiz 101 1,29 

K-720-40 145 1,82 

K-760-20 26,2 0,32 

K-780-10 15 0,18 

İ-720-40 160,7 2,06 

İ-760-20 42,3 0,55 

İ-770-10 40,1 0,51 

K-720-40-T 169,4 2,13 

K-760-20-T 156 1,96 

K-780-10-T 172,3 2,28 

İ-720-40-T 184,7 2,35 

İ-760-20-T 187,4 2,37 

İ-770-10-T 210,8 2,68 

 

 
 

Şekil 9. Darbe tokluk değerlerinin deney rejimlerine ve ferrit hacim oranına göre değişimi. 
 
 

Çizelge 5 ve Şekil 8’de görüldüğü gibi darbe testi sonuçlarında genel olarak kritik sıcaklıklar arasında ısıl işlem 
görmüş numunelerde FHO azaldıkça darbe tokluğu da azalma göstermiştir. Fakat temperlenmiş numunelerde 
FHO azaldıkça darbe tokluğu artmıştır.  
 
Kritik sıcaklıklar arasından su verilmiş ve % 40 FHO’ya sahip numunelerin darbe tokluğu ile %20 ve %10 FHO’ya 
sahip numunelerin darbe tokluğu arasında belirgin bir farklılık söz konusudur. Fakat %20 FHO ve %10 FHO’ya 
sahip numuneler ise birbirine yakın değerler sergilemişlerdir. 
 
Kritik sıcaklıklar arasından su verilmiş numunelerde, ince dağılımlı çift fazlı çeliklerle kaba dağılımlı çift fazlı 
çelikler kıyaslandığında ince dağılımlıların darbe toklukları daha yüksek çıkmıştır. 
 
%10 FHO’ya sahip temperlenmiş numunelerin darbe tokluk değerleri daha yüksektir. Burada temperlenen 
martenzitin, ferrite göre tokluğu daha çok arttırıcı bir rol oynadığı fark edilmektedir. Ayrıca temperlenen 
numunelerin darbe tokluk değerleri, işlemsiz durumdaki numunelerin değerlerinden daha yüksek çıkmıştır. 
 

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Bu çalışmada kritik sıcaklıklar arası ısıl işlemlerle üretilen çift fazlı mikroyapıya sahip 17CrNiMo6 çeliği üzerinde; 
 

 Kritik sıcaklıklar arası ısıl işlemler öncesi elde edilen iki farklı başlangıç mikroyapısı, mikroyapıda kaba 
ve ince dağılmış ferrit ve martenzit fazlarının oluşmasını sağlamıştır. 

 Kritik sıcaklıklar arası ısıl işlem sıcaklığı arttıkça FHO azalmıştır. 

 FHO azaldıkça darbe tokluğu değerleri kritik sıcaklıklar arasından su verilmiş numunelerde azalmış, 
temperlenmiş numunelerde ise artmıştır. 
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 Alaşımlı çeliklere çift faz mikroyapısı kazandırmanın ve mikroyapıyı kontrol etmenin güç olduğu 
anlaşılmıştır. 

 İleriki çalışmalarda alaşımsız düşük karbonlu çelikler üzerinde değişik FHO’ların (%50-%90 aralığında) 
darbe tokluğuna olan etkileri incelenebilir. 
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Abstract 
 

In this study, commercial hot work tool steels were selected and their wear behavior under dry sliding condition 
was investigated after heat treatment applications. In the first stage of the study, solution annealing, quenching 
and finally tempering treatments were applied to the experimental steels. All samples were examined using light 
microscope after metallographic preparations. In the second stage, hardness values (HRC) of the steels were 
determined to evaluate the surface resistance to wear. Finally, wear tests were carried out using ‘ball-on-disc’ 
type tribometer under dry sliding condition and all worn surfaces were characterized using both light and scanning 
electron microscopes. It is concluded that (i) the steels had typical tempered martensite matrices, (ii) alloy content 
affected the final microstructure and a finer matrix was obtained due to vanadium, (iii) hardness level directly 
affected the coefficient of wear for the steels, (iv) worn surfaces exhibited abrasive and adhesive wear tracks. 
 
Keywords : Tool steels, heat treatment, microstructure, microhardness, wear. 

 

1. Introduction 
 
In general, hot work steels are of the medium and high-alloy type, and most of them have relatively low carbon 
content (0.25 to 0.6%). Hot work steels should show the following physical characteristics, (i) resistance to 
deformation at the working temperature, (ii) resistance to shock, (iii) resistance to wear at the working 
temperature, (iv) resistance to heat treating deformation, (v) resistance to heat checking, (vi) good machinability in 
the annealed condition [1-3].  
 
Hot work tool steels are mostly subjected to high thermal and mechanical stresses when used as forging mold. 
These stresses cause failures in tool steels and/or shorten their service life. The service life of tool steels is limited 
by the effect of repeated loading of single or multiple mechanisms of e.g. abrasive or adhesive wear, thermal or 
mechanical fatigue, and plastic deformation. Particularly, among other mechanisms, wear is the most 
encountered one and leads usually to economical loss. Mechanical properties, especially wear resistance of hot 
work tool steels can be enhanced by alloying and appropriate heat treatment applications [4-7].  
 
Heat treatment of tool steels for cutting purposes are conducted to produce an optimal combination of high 
hardness, good wear resistance, and sufficient fracture resistance or toughness for a given application. High 
hardness is frequently produced by the transformation of austenite into martensite and toughness is controlled 
largely by the tempering of the martensite [3]. Hot-work tool steels are widely used at various tempering states 
with different mechanical properties, according to the needs of industrial applications where the steel endures 
cyclic thermal and mechanical loads [8]. Qamar studied the effect of heat treatment on mechanical properties of 
H11 tool steel and tried several treatments such as air cooling and single tempering, air cooling and double 
tempering, oil quenching and double tempering, respectively. He evaluated the findings as a function of tempering 
temperature. In agreement with the general behavior of high-strength hot-work tool steels, testing of the H11 
samples revealed that with increasing temper temperatures, (i) hardness first increased to a maximum and then 
gradually decreased, (ii) impact toughness first decreased to a minimum and then increased; (iii) yield strength 
first decreased, then increased, (iv) ultimate strength first increased to a maximum and then steadily decreased, 
(v) ductility (% elongation) gradually decreased till 600ºC and then increased rather sharply [5]. 
 
Cui et al. studied the wear characteristics and mechanism of H13 steel with various tempered structures and 

focused on the structure, morphology, and composition of the worn surfaces. They observed typical adhesive 
wear, mild oxidation wear and oxidation wear under atmospheric conditions at room temperature, 200 °C, and 
400 °C, respectively. In mild oxidation wear, the tempered microstructures of the steel presented almost no 
obvious influence on the wear resistance. However, in adhesive wear and oxidation wear, the wear resistance 
strongly depended on the tempered microstructures of the steel. The steel tempered at 600-650 °C presented 
pronouncedly lower wear rates than the one tempered at 200-550 or 700 °C [4].  
 
In this study, the effect of alloying composition and heat treatment procedures on the microstructure, mechanical 
properties and friction/wear behavior of hot work tool steels under dry sliding conditions were examined. 
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2. Experimental Study 
 
2.1. Materials 
 
In this study four hot work tool steel grades (Table 1) were selected for experimental purposes. These steels are 
exposed to several wear mechanisms under service conditions. H11 is the basic 5% chromium hot work steel. 
The 1.5% molybdenum content imparts very high hardenability to this grade, enabling it to harden throughout 
large sections using a still air quench. It has good resistance to softening at elevated temperatures, but its 
outstanding characteristics is high toughness. A slight modification of this grade has been widely used for aircraft 
and structural applications requiring good ductility and notch strength at high strength levels [9]. H13 is a 
chromium type hot work tool steel with medium level of carbon content, used extensively for general hot work 
applications such as aluminium extrusion dies, forging dies, plastic and nonferrous injection molding cavities and 
all types of dies for hot work application that involves shock [10]. HP1 and TQ1 steels are post modern hot work 
tool steels and the amount of carbon, silicon, manganese, molybdenum and vanadium vary to provide miminum 
requirements as a potantial material in hot work applications. In H11 and H13 steels, the differences in 
microstructures have been studied after equal heat treatments as a function of the variation in vanadium content. 
Molybdenum effect is the major factor for the comparison of HP1 and TQ1 matrices.  Table 1 lists the chemical 
compositions of the steels studied. The heat treatments applied to steels and hardness values obtained from 
matrices are given in Table 2.  

 
Table 1. The chemical compositions of experimental hot work tool steels (wt.-%). 

 
Specimen C Si Mn Cr Mo V P S Fe 

HP1 0.35 0.20 0.30 5.20 1.40 0.55 <0.012 <0.003 balance 
TQ1 0.36 0.30 0.40 5.20 1.90 0.55 <0.012 <0.003 balance 
H11 0.37 1.00 0.35 5.20 1.20 0.40 <0.020 <0.005 balance 
H13 0.40 1.00 0.35 5.20 1.30 1.00 <0.020 <0.005 balance 

 
Table 2. Heat treatment details and matrix hardness values obtained in hot work tool steels. 

 
Specimen Austenitizing Cooling medium Tempering Hardness, HRC 

HP1 

40 min. @1020°C Fan 
2h@560°C 
2h@605°C 
2h@605°C 

36.0 

TQ1 38.0 

H11 44.3 

H13 45.5 

 
2.2. Metallographic Sample Preparation and Microscopic Examinations 
 
The specimens taken from heat treated steels were ground using grinding papers of 120, 320, 600 and 1000 
mesh, in turn, and polished with diamond paste of 3 µm in size. The polished surfaces were then etched 
chemically with 3% nital solution to obtain a distinctive phase contrast in the structure. The etched specimens 
were investigated under light microscope (LM, Zeiss Axiotech 100) and scanning electron microscope (SEM, Jeol 
JSM-6060). Wear test was performed on polished surfaces to eliminate the effect of surface roughness on friction 
behavior. After the wear test, the worn surfaces were examined under both light and scanning electron 
microscopes. 

 
2.3. Wear Test under Dry Sliding Condition 
 
For tribological characterization wear tests were performed under dry sliding condition without lubrication and 
wear characteristics were then determined based on the worn surfaces and wear loss amounts. Wear tests were 
realized using a “ball-on-disc” type tribometer (Nanovea). Related test parameters are listed in Table 3. Wear loss 
values from each composition were determined by weighing the specimens before and after the tests using a 
precise laboratory type balance. 

 
Table 3. Parameters used in wear tests. 

 

Counterpart material 100Cr6 

Counterpart hardness 65 HRC 

Rotational speed 100 rpm 

Normal load 25 N 

Total sliding distance 500 m 
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3. Results and Discussions 
 
3.1. Microstructural Characterization of the Steels  
 
In terms of the physical metallurgy of steels, after austenitizing process, it is possible to obtain a 
homogeneous single phase structure, namely austenite. Dissolving the most alloying elements in 
composition by this sort of high temperature treatment usually enables rearrangement of the structure. 
Non-equilibrium transformation products e.g. martensite and/or bainite are obtained instead of 
equilibrium transformation products, due to the presence of enough alloying elements in steel 
composition as well as by appropriate cooling condition. Thus a high enough hardness can be gained 
to the steel. With tempering process, toughness of the steel is increased. On the other hand, for 
example in alloy steels, the formation of nano-sized carbides which can be more stable than 
cementite, and related to this, secondary hardening is also available. Physical and chemical properties 
of the final product are usually related to characteristics of microstructure. As known for steels, alloying 
element type and amount, quenching medium and other treatments applied determine the 
microstructure, directly [3, 11-19]. 
 
The microstructure images from etched hot work tool steel specimens are given in Figure 1. The 
difference in vanadium content between H11 and H13 steels clearly shows its effect on the 
microstructures (Figure 1a and b). Vanadium plays a critical role in avoiding the roughening of 
austenite grains and it is also one of the carbide forming elements. MC type carbides increase the 
hardness and wear resistance of tool steels [20]. In Figure 1a and b, a finer microstructure in 
tempered martensite matrix tool steel with the effect of vanadium can be seen clearly. This can be 
attributed to fine carbides created by vanadium in austenitizing to limit the grain boundary movement. 
Fine martensitic transformation from homogenous and fine grained austenite occurred after rapid 
quenching. Due to higher molybdenum content in TQ1 than that of HP1 steel, the microstructure has 
rough martensitic structure (Figure 1 c and d). As it is well-known, as chromium and also molybdenum 
contents increase martensitic/bainitic transformations are promoted. A typical M6C carbide (possibly 
Mo-rich) having globular morphology is seen in the TQ1 steel matrix (Figure 1d).   
 
3.2. Evaluation of Wear Test Data 
 
The relationship between friction coefficient and total sliding distance as well as a comparison diagram 
between hardness and weight loss in specimen and in counterpart, after the wear test, are shown in 
Figure 2 and 3. Diagram for wear test results of hot work steel specimens is given in Figure 2. H11 
and H13 steels exhibit less friction coefficient levels than others. The differences in friction coefficient 
levels between these tool steels which are not far from each other in terms of composition and 
microstructure, are related, as reported by Pinho et al., to firstly oxide film formation, volumetric 
fraction and size of M7C3 type carbides and presence of M6C type carbides [21]. Due to its higher 
vanadium content, finer tempered martensitic matrix H13 steel has better wear resistance than H11 
steel, as seen in the comparison diagram of wear loss and hardness, although their mean friction 
coefficient values are similar (Figure 2 and 3).  
Wear characteristics summarized in Figure 3 appear to be as expected. The higher hardness levels in 
specimen leads to higher tendency to reduce wear loss in specimen, and of course higher worn 
volume in counterpart.  
 
3.3. Worn Surface Investigations 
 
In Figure 4, light microscope images from worn surfaces of tool steels are presented. Adhesive layers 
are shown on all steel surfaces, in addition to abrasive wear tracks. H13 steel with finer tempered 
martensitic matrix exhibits more wear resistance compared to H11 steel. On the other hand, TQ1 steel 
has a higher hardness and therefore a better wear resistance than HP1 steel. More or less on all worn 
surfaces there were oxide films generated during the wear test. However analyzing and calculating the 
size and distribution of these oxide layers with regards  to sub-layer phases, namely matrix, carbides 
etc., are out of the scope of this study.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 1. Light microscope images of etched hot work tool steel specimens after heat treatments;  

(a) H11, (b) H13, (c) HP1, (d) TQ1. 
 

 
 

Figure 2. Wear test performance of hot work tool steel specimens. 



Polat, Ş., Atapek, Ş. H., Türedi, E. and Aktaş, G. 

 

200 

 
 

Figure 3. Wear characterization of specimens based on weight loss during wear test: comparison diagram for the 
relationship between wear loss and hardness. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 4. Worn surface images of the specimens under light microscope;  

(a) H11, (b) H13, (c) HP1, (d) TQ1. 

 
Scanning electron microscope images from worn specimen surfaces after wear test are given in Figure 5. Similar 
to the light microscope images, evidences of abrasive and adhesive wear are shown on related surfaces (Figure 
5a-d). It can be seen that the particles chipped from specimen surface due to abrasive wear in dry sliding 
condition, form oxide-based structures. The adhesive layer formed creates an interface between specimen and 
counterpart and hence the contact of counterpart to specimen reduces. The heat generated by friction led to local 
“cold-welding”. Micro-cracks and spalling occurred because of work-hardening in adhesive layers. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 5. Worn surface images of the specimens under scanning electron microscope; (a) H11,         (b) H13, (c) 

HP1, (d) TQ1. 

 

4. Conclusions 
 
In this study, the wear behavior of a group hot work tool steels were examined. As tool steels, HP1, TQ1, H11 and 
H13 with different alloy compositions were selected. The effect of alloying and heat treatments on the steel 
microstructures was evaluated in terms of physical metallurgical principles. After wear test, behavior of the steels 
was determined by friction coefficient-total sliding distance and wear loss-hardness diagrams as well as surface 
characterization. H11 and H13 steels have more carbon and higher hardness levels than HP1 and TQ1. Wear 
resistance of H13 seems to be best among others. H11 ranks second, while HP1 and TQ1 show lower 
performance probably due to lower carbon and hardness levels. Differences between friction coefficients can be 
explained by type, volume fraction and size of carbides, as can be found in literature [21].  
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Özet 
 
Bu çalışmada, alaşımsız orta karbonlu Ç1040 ve mikroalaşımlı 38MnVS6 çeliklerde dövme işlemi sonrası farklı 
ortamlarda soğutma şartlarının mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla orijinal malzeme 
haricindeki numuneler 1250 

o
C’ sıcaklığa tavlandıktan sonra serbest olarak dövülmüştür. Ardından dövülen 

numunelerin bir kısmı kumda soğutulurken diğer kısmı hava ve yağ ortamlarında kontrollü olarak 
soğutulmuşlardır.  Elde edilen sonuçlar 38MnVS6 çeliğinin orijinal ve bütün soğuma şartlarında, Ç1040 çeliğine 
nazaran, daha yüksek sertlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca artan soğuma hızı sonrası çeliklerde 
içyapının daha küçük taneli olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Mikroalaşımlı çelik, Sıcak dövme, Mikroyapı 

 

THE EFFECT OF HOT FORGING AND COOLING CONDITIONS ON 
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Ç 1040 

AND 38MnVS6  
 
 

Abstract  
 
In this work, the effect of the different cooling mediums after forging on microstructure and mechanical properties 
of nonalloyed medium carbon Ç1040 steel and microallyed 38MnVS6 steel was investigated. All samples except 
those in the as-received conditions were austenitised at 1250 

o
C for 30 min and then forged. A batch of the 

samples were then cooled in sand while the others were cooled in air or oil mediums. The results indicated that 
38MnVS6 microalloyed steel showed higher hardness than the Ç1040 nonalloyed steel under as-received and all 
cooling conditions. In addition to this steels showed smaller grain sizes with increasing cooling rates. 
 
Keywords: Microalloyed steel, Hot forging, Microstructure 

 
1. Giriş 
 
Ç1040 ve 38MnVS6 çelikleri makine imalat endüstrisinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, 
38MnVS6 çeliği yüksek dayanım isteyen yapı elemanlarında, otomotiv sektöründe fiyat ve ağırlık yönünden 
tasarruf sağlamaları nedeniyle tercih edilirler [1]. Son kırk yılın üretilen miktar açısından en önemli gelişimini 
gösteren mikroalaşımlı çelikler, öncelikle yapı çeliklerinin dayanım kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle 
geliştirilmiştir. Mikroalaşımlı çeliklerin, yüksek akma mukavemetlerinden dolayı ağırlıkları büyük ölçüde 
azaltılmıştır. Mikroalaşımlama terimi, çok düşük oranlarda Nb, V, ve Ti ilavesi anlamına gelir. Bu elementlerin 
ilave edilmesiyle, kısmen tane küçültme sertleşmesi ve karbürler, nitrürler veya karbonitrürler gibi partiküllerin 
oluşması sonucu çökelme sertleşmesi meydana gelir. Genelde mikroalaşımlama, çok düşük karbon içeren 
çeliklerden hemen hemen ötektoid kompozisyonlu çeliklere kadar yapılır. 
 
Mikroalaşımlı çelikler aynı anda değişik sertleştirme mekanizmalarının ve uygun termomekanik işlemlerin 
uygulanması ile yüksek dayanım, yüksek tokluk, düşük sıcaklıkta gevrek kırılma emniyeti, mükemmel 
kaynaklanabilirlik ve korozyona dayanım gibi değişik, çok iyi özelliklere sahip bir malzeme grubudur. Yassı ve 
dövme mamuller şeklinde üretilirler. Uygulama yoğun olarak yassı mamullerde (gaz ve petrol boru hatları, off-
shore konstrüksiyonlar) gerçekleşir. Son yıllarda otomotiv endüstrisine yönelik dövme mamullerin üretiminde de 
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bir gelişme vardır. Bugün, bu çelikler, kontrollü haddelenmiş plakalar, levhalar, profiller, dövme ürünleri olan 
çubuk ve barlarda kullanılmaktadır [2].  
Mikroalaşımlı dövme çeliklerin üretiminde amaç pahalı ısıl işlemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Dövülmüş parçaların 
geleneksel yolla üretiminde su verme, temperleme, sertleştirmeden sonra doğrultma ve gerilme gibi birkaç ısıl 
işlem basamağı vardır. Oysaki mikroalasımlı çeliklere eşdeğer gerilme özellikleri dövme sıcaklığından havada 
soğutma sırasında çökelme sertleşmesi ile elde edilir [2]. 
 
Bu çalışmada uygun östenitleme sıcaklığında serbest dövme işlemi sonrası farklı soğuma ortamlarında soğutulan 
Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinde karşılaştırmalı olarak mikroyapı ve mekanik özellik ilişkisi araştırılmıştır. 

 
2. Deneysel Çalışmalar 
 
Deneysel çalışmalarda ASİL ÇELİK Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasından temin edilen orta karbonlu Ç1040 ve 
mikroalaşımlı 38MnVS6 çelikleri kullanılmıştır. Bu çeliklere ait kimyasal bileşimler Çizelge 1’de gösterilmektedir.   
 

Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliklerin kimyasal bileşimi. 
 

Malzeme C Si Mn P S V 

Ç 1040 0.44 0.2 0.68 0.013 0.015 - 

38MnVS6 0.45 0.31 1.44 0.011 0.077 0.11 

 
Çelikler 50 mm çapında ve 1000 mm uzunluğunda olacak şekilde temin edilmiştir. Her bir çelikten 200 mm 
boyunda orijinal malzeme, kum, hava ve yağda soğutulmak üzere 4 adet toplamda ise 32 adet numune 
kesilmiştir. Orijinal malzeme haricindeki numuneler Ipsen marka indüksiyon tavlama sistemi ile 1250 

o
C sıcaklığa 

kadar tavlanıp burada 30 dakika tutulmuştur. Dövme işlemi öncesi ve sonrası sıcaklık değerleri CDT marka lazerli 
infrared ısı ölçüm cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Numunelere tavlama sonrası 3,5 ton kapasiteli şahmerdan ile 
serbest dövme işlemi uygulanmıştır. Serbest dövme sonucunda numunelerin çapları 50 mm’den 38 mm’ye 
düşürülmüş olup son sıcaklık 950 

o
C olarak ölçülmüştür. Dövme işlemi sonrası numuneler kum, hava ve yağ 

ortamlarında kontrollü olarak soğutulmuştur.  
 
Orijinal malzemenin ve serbest olarak dövüldükten sonra farklı ortamlarda soğutulan numunelerin mikrosertlik 
ölçümleri BUEHLER MICROMET 5103 marka Sertlik Ölçüm Cihazında yapılmıştır. Mikro sertlik ölçümleri HV1 
(1000 gr.) yük uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Her bir numuneden ölçülen 10 adet sertlik ölçümünün ortalaması 
alınarak mikrosertlik değerleri belirlenmiştir.  
 
Geleneksel numune hazırlama yöntemleri kullanılarak hazırlanan numuneler % 2 Nital solüsyonunda dağlanarak 
optik mikroskopta incelemeye hazır hale getirilmişlerdir. Mikro yapı incelemeleri, X50-X1000 büyütme 
kapasitesine sahip Nikon ECLIPSE L150 marka optik mikroskop kullanılarak yapılmıştır. Çelik numunelerin tane 
boyutu, ferrit ve perlit fazlarının % oranları uygun büyütmede Clemex Vision Lite marka mikroyapı analiz sistemi 
kullanılarak ölçülmüştür. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapı İncelemeleri 
 

Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinin serbest olarak dövmeden önce ve dövüldükten sonra kumda, havada ve yağda 
soğutularak elde edilen mikroyapı resimleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu mikroyapı resimleri yardımı ile 
hesaplanan ortalama doğrusal kesme tane boyutları, % ferrit ve % perlit miktarları Çizelge 2.2’de verilmektedir. 
Şekil 1’den görüldüğü gibi ve ayrıca Çizelge 2’de belirtildiği gibi,  dövülmemiş ve dövüldükten sonra kumda, 
havada ve yağda soğutulan Ç1040 ve 38MnVS6 çelikleri farklı tane boyutlarında ferritik ve perlitik yapıdan 
meydana gelmektedir. Orijinal malzemelerin mikroyapı resimlerine bakıldığında 38MnVS6 çeliğinin ferrit tane 
boyutunun daha küçük olduğu fakat % ferrit miktarının Ç 1040 çeliğine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Bunun nedeni 38MnVS6 çeliğinin içerisinde vanadyumun bulunmasıdır. Vanadyumun varlığı VCN gibi çökeltilerin 
oluşmasına sebep olur ve çeliğin tane yapısını küçülterek yüksek oranda ferritin tane sınırlarında 
çekirdekleşmesine izin verir. Elde edilen bu sonuçlar Gündüz ve Çapar’ın [3] sonuçları ile uyum içerisindedir. 
Ç1040 ve 38MnVS6’nın kimyasal bileşimlerine bakıldığında her ikisinde % karbon oranlarının aynı olduğu fakat 
38MnVS6 mikroalaşım çeliğinde vanadyum elementinin varlığı tane ebadının düşmesine ve ferritin 
çekirdekleşmesinin artmasına neden olmuştur. 
 
1250 

o
C’de 30 dakika tavlama işlemi yapıldıktan sonra dövülen ve ardından kumda, havada ve yağda soğutulan 

Ç1040 ve 38MnVS6 numunelerinin % ferrit miktarının artan soğuma hızıyla birlikte azaldığı görülmüştür (Çizelge 
2). Soğuma hızının artması ferritin östenit tane sınırlarında çekirdekleşme miktarını düşürür [4]. Ayrıca dövme 
işlemi yapıldıktan sonra soğuma hızının dönüşüm sıcaklığını düşürerek perlitin düşük sıcaklıklarda oluşmasına 
neden olmuştur. Bunun sonucunda düşük dönüşüm sıcaklıklarında oluşan perlit daha küçük taneli olarak yapı  
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                              Ç1040                                                                   38MnVS6 

  a   

  b   

  c   

  d   
 

Şekil 1. Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinden alınmış optik mikroskop resimleri a) orjinal, b) kumda, c) havada ve d) 
yağda soğutulmuş numuneler. 
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içerisinde dağılmıştır  [5]. Kumda soğutma gibi düşük soğuma hızlarında östenit-ferrit dönüşümünden önce 
yeniden kristalleşme ve hatta tane büyümesi meydana gelebilir [6]. Bu nedenle Ç1040 ve 38MnVS6 kumda 
soğutuldukları zaman ötektoid öncesi ferritin tane sınırlarında ağ şeklinde dağıldığı ve kumda soğutma hızının, 
hava ve yağda soğutma hızından düşük olmasından dolayı yapının kaba taneli olduğu görülmüştür (Çizelge 2). 
Ayrıca Ç1040 ve 38MnVS6’dan elde edilen numuneler dövme işlemi yapıldıktan sonra yağda soğutulduklarında 
Ç1040 çeliği perlit tane sınırlarında dağılmış çok küçük ferrit fazlarından meydana gelirken 38MnVS6 çeliği 
martenzitik bir yapıya sahip olmuştur. Bu durum yağda soğuma hızının Ç1040 çeliğinin kritik soğuma hızından 
düşük olduğunu fakat 38MnVS6 çeliğinin kritik soğuma hızından ise yüksek olduğunu göstermektedir. Her iki 
çelikte kritik soğuma hızının farklı olması çelik içerisindeki alaşım elementlerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. 
Alaşım elementleri sürekli soğuma diyagramlarını uzun zamana iterek kritik soğuma hızını düşürür ve martensit 
oluşumunu kolaylaştırır [4]. 
 
Dövüldükten sonra kumda ve havada soğutulan Ç1040 ve 38MnVS6 numuneleri birbirleri ile karşılaştırıldığında, 
kumda ve havada soğutulan 38MnVS6 numuneleri Ç1040 numunelerinden daha yüksek oranda ferrit fazına ve 
küçük ferrit tane ebadına sahip olmuştur. Örneğin 38MnVS6’dan elde edilen ve dövüldükten sonra havada 
soğutulan numuneler % 28 ferrit fazı ve 6 µm ortalama ferrit tane boyutu gösterirken, Ç1040’dan elde edilen 
numuneler % 25 ferrit fazı ve 10 µm ortalama ferrit tane boyutu göstermiştir. Benzer durum kumda soğutulan 
numuneler için de söz konusudur (Çizelge 2). Ötektoid öncesi ferrit miktarının ve ortalama ferrit tane ebadının 
küçük olması, 38MnVS6 çeliğinin içerisinde % 0.11 oranında vanadyum elementinin bulunmasına bağlanabilir. 
Çünkü vanadyum östenit tane sınırlarında V(CN) olarak çökelir ve östenit tanelerinin büyümesini önleyerek ferritin 
çekirdekleşmesini hızlandırır. Yapılan literatür araştırmalarında tane sınırlarının ötektoid öncesi ferritin 
çekirdekleşmesine yardımcı olan en uygun bölgeler olduğu belirtilmektedir [7].  

 
Çizelge 2. Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinden elde edilen dövülmemiş ve dövüldükten sonra kum, hava ve yağ 

ortamlarında soğutulan numunelerin % ferrit, % perlit ve tane boyutları sonuçları. 

 
Çelikler 

 
Ferrit 
 (%) 

 

Perlit  
(%) 

 

Ferit Tane 
Boyutu (µm) 

 

Ç1040 - Dövülmemiş 35 65 13 

Ç1040 - Kum 31 69 14 

Ç1040 - Hava 25 75 10 

Ç1040 - Yağ 15 85 8 

38MnVS6 - Dövülmemiş 38 62 10 

38MnVS6 - Kum 35 65 7 

38MnVS6 - Hava 28 72 6 

38MnVS6 - Yağ - - - 

 

3.2. Mikrosertlik 
 
Çizelge 3’den sertlik deneyi sonuçlarına bakıldığında yağda soğutulan Ç1040 ve 38MnVS6 numunelerinin, kumda 
ve havada soğumaya göre daha yüksek oranda Vickers (HV1) sertliğe sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca havada 
soğutulan Ç1040 ve 38MnVS6 numuneleri kumda soğutulan numunelere göre daha yüksek Vickers (HV1) sertliği 
göstermişlerdir. Bunun nedeni soğuma hızının farklı olmasından dolayı mikroyapıda meydana gelen değişimdir. 
Soğuma hızının yüksek olması tane boyutunu küçülterek sertlik artışına neden olmuştur. Bununla birlikte özellikle 
38MnVS6 çeliğinde soğuma hızına bağlı olarak ötektoid dönüşüm öncesi ve ötektoid dönüşüm sonrası oluşan 
ferrit fazı içerisinde homojen olarak dağılmış küçük çökeltiler (VCN gibi) oluşmuştur. Oluşan bu çökeltiler 
dislokasyonların hareketini engelleyerek çeliğin sertliğini arttırmıştır.  
 

Ridley ve arkadaşları [8] vanadyum içeren ötektoid bileşime sahip çeliğin dayanımını incelemişlerdir. Çeliğin 
dayanımındaki artışı iki faktöre bağlamışlardır. Birincisi vanadyumun çeliğe katılması, perlit lamelleri arasındaki 
mesafenin düşmesine neden olmaktadır ve bu aynı zamanda östenit perlit dönüşüm sıcaklığının düşmesinin bir 
sonucudur. İkincisi vanadyumun çeliğe katılması, perlitik yapıda bulunan ve ötektoid dönüşüm sonucunda elde 
edilen ferrit fazı içerisinde VCN çökeltilerin oluşmasına neden olarak çeliğin dayanımını arttırmıştır. Bepari’de [9] 
yapmış olduğu çalışmada, vanadyum içeren düşük karbonlu çelikler sürekli soğutulduklarında küçük VCN gibi 
çökeltilerin oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca soğuma hızının artması dönüşüm sıcaklığını düşürdüğünü ve yapıda 
homojen olarak dağılmış ufak VCN çökeltilerinin oluşmasına neden olduğunu belirtmiştir.  
 
Çizelge 3’den Ç1040 ve 38MnVS6 numunelerinin sertlik sonuçları karşılaştırıldığında, dövülmemiş ve dövüldükten 
sonra kumda, havada ve yağda soğutulan 38MnVS6 numunelerinin sertlik değerleri aynı şartlar altında Ç1040 
numunelerinden daha yüksek çıkmıştır. Aynı karbon oranına sahip olmalarına rağmen 38MnVS6 numunelerinin 
sertliğinin 38MnVS6 numunelerinden yüksek olmasının nedeni bünyesinde ağırlık olarak % 0.11 vanadyum 
elementinin bulunmasıdır. Benzer sonuçlar Ollilainen ve arkadaşları [7] tarafından da elde edilmiştir. Yapmış 
oldukları çalışmada orta karbonlu vanadyum mikroalaşım çeliklerinde vanadyum miktarının ağırlık olarak % 0.085’e 
çıkması ile çeliğin sertliğinin artığını gözlemişlerdir. Çeliğin sertliğinin artmasının nedeni ise ötektoid öncesi ve 
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ötektoid sonrası oluşan ferrit fazı içerisinde çökelen ufak ve homojen olarak dağılmış VCN çökeltilerine 
bağlamışlardır. Bu çökeltiler dislokasyonların hareketini engelleyerek çeliğin dayanımını arttırmışlardır.  

 
Çizelge 3. Serbest dövülen Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinin Vickers sertlik değeri (VSD) 

 

Serbest 
dövülen 

Ç1040 Sertlik 
Değeri (HV1) 

38MnVS6 
Sertlik Değeri 

(HV1) 

Orijinal 199 207 

Kum 195 249 

Hava 197 259 

Yağ 240 324 

 

5. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, dövülmemiş ve dövüldükten sonra farklı ortamlarda soğutulan Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinin 
mikroyapı-mekanik özellik ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı kimyasal kompozisyona sahip alaşımsız ve 
mikroalaşımlı çelik numuneler 1250 

o
C’ de 30 dakika östenitlendikten sonra son sıcaklık 950 

o
C olacak şekilde 

dövülerek, ardından kum, hava ve yağ ortamlarında soğutulmuşlardır. Farklı ortamlarda soğutulan bu 
numunelerin sertlikleri alınarak mikroyapı resimleri çekilip karşılıklı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
aşağıda sıralanmıştır. 
 
1.  1250˚C de östnenitleme işlemi yapıldıktan sonra dövülen ve ardından kum, hava ve yağ gibi farklı ortamlarda 

soğutulan numunelerin % ferrit miktarının artan soğuma hızıyla birlikte azaldığı görülmüştür. Soğuma hızının 
artması ferritin östenit tane sınırlarında çekirdekleşme miktarını düşürmüştür.  

2.  Dövme işlemi yapıldıktan sonra soğuma hızının dönüşüm sıcaklığını düşürerek perlitin düşük sıcaklıklarda 
oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda düşük dönüşüm sıcaklıklarında oluşan perlit daha küçük taneli 
olarak Ç1040 ve 38MnVS6 çeliklerinin içerisinde dağılmıştır. 

3.  38MnVS6, Ç1040’a nazaran, bütün soğuma şartlarında ve dövülmemiş konumda, daha yüksek sertlik 
göstermiştir. Bu durum 38MnVS6’nın kimyasal kompozisyonunda vanadyumun % 0.11 oranında 
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü vanadyumun eklenmesi çeliğin içerisinde VCN gibi ikinci faz 
partiküllerin oluşmasına izin vererek çeliğin sertliğini artırmıştır. 

4.  Ç1040 ve 38MnVS6’dan elde edilen numuneler dövme işlemi yapıldıktan sonra yağda soğutulduklarında 
Ç1040 çeliği perlit tane sınırlarında dağılmış çok küçük ferrit fazlarından meydana gelirken 38MnVS6 çeliği 
martenzitik bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu durum yağda soğuma hızının Ç1040 çeliğinin kritik soğuma 
hızından düşük olduğunu fakat 38MnVS6 çeliğinin kritik soğuma hızından ise yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

 

Teşekkür 
 
Üretim hattını durdurup bu çalışma için gerekli olan dövme işlemlerini yapmamızda yardımcı olan DÖVSAN 
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Özet 
 
Çeliklerde ısıl işlemler sonrası nihai mekanik özellikleri etkileyen faz dönüşümleri gerçekleşir. Soğuma hızına 
bağlı olarak ferrit ya da ferrit-perlitten başlayarak martenzitik yapıya kadar çeşitli mikroyapısal oluşumlar meydana 
gelir. Sıcak haddelenmiş maden destek profillerine ısıl işlem sonucu bir temperlenmiş martenzit yapısı 
kazandırılarak kullanımları sırasında daha fazla yük taşıyabilmeleri aynı zamanda tokluklarını da kaybetmemeleri 
sağlanır. Bunu sağlayabilmek için uygulanan ısıl işlem sırasında sıcaklık ve süre uygun şekilde kontrol edilmelidir. 
Alaşımsız kaliteli çelikler sertleşmeye katkıda bulunan alaşım elementlerini içermediklerinden dolayı mikroyapıda 
bir miktar kalıntı östenit oluşması da beklenir. Bu çalışmada, bir alaşımsız kaliteli çelikten üretilen maden destek 
TH profilinde su verme ve menevişleme ısıl işlemleri öncesi ve sonrası oluşan mikroyapılar incelenmiştir. Ayrıca, 
kontrollü soğuma ile dilatometrik analiz incelemesi yapılmıştır. Soğuma hızına bağlı olarak gerçekleşen faz 
dönüşümleri belirlenmiştir. Faz dönüşümleri tanımlanırken dilatometre eğrileri, ışık mikroskobu ile mikroyapısal 
inceleme ve Vickers sertlik ölçümlerinden faydalanılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: Alaşımsız kaliteli çelik, su verme, mikroyapı, faz dönüşümleri, dilatometrik analiz 

 
Abstract 
 
The mechanical properties of steels are dependent on the final microstructure resulting from phase transformation 
during heat treatments. Hot rolled mine support profiles are produced generally from unalloyed quality steels. 
After the hot rolling, heat treatments of quenching and tempering result in a tempered martensite microstructure 
with high strength and toughness. The retained austenite phase may also be expected in the microstructure due 
to the lack of alloying elements. In this study a microstructural characterization of a mine support profile is carried 
out before and after the quenching and tempering to investigate the effect of heat treatments on the 
microstructure. A dilatometric analysis is performed to detect the phase transformation temperatures. Dilatometric 
analysis is carried out at different cooling rates from austenite phase region. Depending on the different cooling 
rates, ferrite, pearlite and bainite phases are determined using dilatation curves, light microscope, and Vickers 
hardness tests. The results indicate that critical temperatures can be determined by dilatometric analysis. 
 
Keywords: Unalloyed quality steel, quenching, microstructure, phase transformations, dilatometric analysis 

 
 

1. Giriş 
 
Sıcak haddelenmiş alaşımsız kaliteli çelikler modern yapı uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip 
çeliklerde sürekli olarak maliyetlerin düşürülmesi ve özelliklerin yükseltilmesi beklentisi olduğu için üretim 
yöntemlerinin de devamlı olarak optimize edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yuvarlak, ray ve profil kesitli uzun 
ürünlerde termomekanik işlemlerin yanı sıra nihai ısıl işlemler de önem kazanmaktadır. Isıl işlem sonrası istenen 
mikroyapıya ulaşılabilmesi için sıcaklık, bekleme süresi ve soğuma hızı gibi parametrelerin uygun bir şekilde 
kontrolü gereklidir. Soğuma hızına bağlı olarak ferrit, beynit, martenzit ve sementit fazları oluşabilir. Fiziksel 
metalurjik açıdan ısıl işlem parametrelerine bağlı olarak bu fazların boyutu, miktarı ve morfolojileri de 
değişmektedir [1,2].  
 
Faz dönüşümlerine ait sıcaklık ve süreleri belirlemek için kullanılan yöntemlerden birisi malzemelerin fiziksel 
özelliklerinin ölçülmesidir. Fiziksel özelliklerin değişimi malzemeye ait kafes değişmelerinin meydana geldiği 
sıcaklık ve süreyi vermektedir. Dilatometrik analiz çeliklerde katı-katı faz dönüşümlerinin hassas bir şekilde 
belirlenmesinde kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntem faz dönüşümü veya ısıl genleşme yoluyla gerçekleşen 
özgül hacim değişmelerini, numunede gerçekleşen uzunluk değişimi üzerinden belirler. Isıl genleşmenin 
dilatometre yardımıyla çok yüksek bir doğrulukta ölçülebilmesi nedeniyle, bu tip incelemelerde en yaygın 
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kullanılan yöntem olmuştur [3]. Jung ve ark. [4] yaptıkları dilatometre çalışmalarında orta karbonlu bir çeliğin Bs ve 
Ms (beynit ve martenzit başlangıç) sıcaklıklarını hassas bir şekilde belirlemişlerdir.  
 
Faz dönüşümleri ısıl işlem parametrelerinin belirlenmesi açısından çok kritiktir. Maden sektöründe kullanılan TH 
profillerin ısıl işlemleri östenitleme, su verme ve temperleme olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilir. Daha sonra 
bükme işlemi yapılan TH profiller, konstrüktif olarak birbirine kaymalı eklemlerle eklenen yay şeklindeki çelik 
destekler şeklinde maden tünellerinde uygulanmaktadır. Bu makalede Yapı-Tek Çelik Sanayi bünyesinde bulunan 
sürekli ısıl işlem hattında DIN EN 21530 standardına [5] uygun olarak üretilen bir TH destek profillerinin ısıl işlemi 
öncesi ve sonrası bir mikroyapısal etüdü sunulmaktadır. Ayrıca dilatometrede yapılan deneysel çalışmalarda faz 
dönüşümleri irdelenmiştir. 

 

2. Deneysel Çalışma 
 
Yapı-Tek Çelik Sanayi’de bulunan sürekli ısıl işlem hattının şematik bir çizimi Şekil 1’de verilmiştir. Isıtma fırını 
itmeli sistem ile çalışan sıvılaştırılmış doğal gaz ısıtmalı bir fırındır. Isıtma fırını çıkışında yaklaşık 900 ºC 
sıcaklığındaki TH profile, bir soğutma sistemi yardımıyla su verme işlemi uygulanır. Şekil 2’de görüldüğü gibi 
profilin yüzeyden merkezine farklı koşullarda soğuma gerçekleşmektedir. Profil yüzeyinde martenzitik faz 
dönüşüm sonrası sıcaklık tekrar Ms (martenzit başlangıç) sıcaklığı üzerine kadar çıkmaktadır. Bu nedenle yapı bir 
bakıma kendiliğinden temperlenmiş olmaktadır. Nihai olarak su verme sonrası oluşan sertleştirilmiş yapı tavlama 
fırınında 570 ºC’de temperlemeye tabi tutulur. TH profillerde kullanılan 0.37C-0.87Mn-0.28Si çeliğine ait kimyasal 
bileşim Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 
 

 
 

Şekil 1. TH profil sürekli ısıl işlem hattının şematik görünümü. 

 

 
Şekil 2. Su verme işlemi sonrası TH profilde gerçekleşen soğuma hızları. 

 
Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliğinin kimyasal bileşimi. 

 
Kimyasal bileşim, Kütle-% 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al 

0,37 0,28 0,87 0,020 0,006 0,04 0,02 0,08 0,047 

 
Mikroyapısal incelemelerde TH profillerden alınan numunelerin mikroyapıları etüd edilmiştir. Metalografik olarak 
120, 600 ve 1000 mesh SiC zımparalama ile hazırlanan numuneler elmas pasta ile parlatılmıştır. Nihai olarak 
numune yüzeyleri Nital çözeltisi ile dağlanmıştır.  
 



Köse G., Fındık E., Zeren M., Gümüş S, ve  Erişir E. 

 210 

Prensip olarak, belirli koşullar (örn: farklı soğuma hızları) için dilatometre ile belirlenen dönüşüm sıcaklıkları ve 
süreleri kaydedilirse, bu verilerden yararlanarak ve oluşan nihai mikroyapılarda faz miktarı ölçülerek ZSD (Zaman-
Sıcaklık-Dönüşüm) diyagramları çizilebilir. Bu çalışmada ZSD diyagramları oluşturulurken Netzsch 402C 
dilatometre kullanılmıştır. Dilatometrede bulunan vakum haznesi içerisinde 5 mm çapında ve 10 mm 
uzunluğundaki numuneler endüktif olarak ısıtılmıştır. Numunelerin soğutulmasında Helyum gazı kullanılmıştır. 
Deney sırasında numuneler önce 900 ºC’ye östenit bölgesine 50 K/dk ile sabit ısıtma hızında ısıtılmıştır ve sabit 
sıcaklıkta 5 dk östenitlenmiştir (Şekil 3). Östenitleme sonrası numuneler 800-500 ºC arasında ölçülen farklı 
soğuma hızları ile oda sıcaklığına soğutulmuştur (18.75 - 0.02 K/sn). 
 

 

Şekil 3. Dilatometre deneylerinde uygulanan çevrim. 

 

3. Sonuçlar 
 
3.1 Mikroyapısal İncelemeler 
 
Isıl işlem öncesi TH profillerin ferritik-perlitik bir yapıda olduklarını görülmektedir (Şekil 4a). Mikroyapıda morfolojik 
olarak bir miktar hızlı soğuma etkisi nedenli Widmanstatten ferrit oluşumu görülmektedir. Vickers sertlik ölçümleri 
TH profil sertliğinin ortalama 182 HV civarında olduğuna işaret etmektedir.  Mikroyapı su verme ve temperleme 
ısıl işlemleri sonrası temperlenmiş martenzit ile birlikte bir miktar kalıntı östenite dönüşmüştür (Şekil 4b). Martenzit 
oluşumu etkisiyle ortalama sertlik 245 HV değerine yükselmiştir. 

 

    
a.            b. 

Şekil 4. Isıl işlem öncesi (a) ve sonrası (b) TH profilden alınan numunelerin ışık mikroskobu 
görüntüleri. 
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3.2 Faz Dönüşümleri 
 
Soğuma sırasında ölçülen değerler ile oluşturulan uzunluk değişimi (dilatasyon) eğrileri Şekil 5’te verilmiştir. 
Uzunluk değişimi değerleri daha kolay karşılaştırma amacıyla 0.02 K/sn eğrisine göre normalize edilmiştir. 
Eğrilerden de görüldüğü gibi soğuma hızının artmasıyla östenit fazından ferrit ve perlit fazlarına dönüşüm 
sıcaklıkları daha düşük sıcaklıklara doğru ötelenmektedir. Böylelikle uzunluk değişimi eğrilerinden her bir soğuma 
hızı için faz dönüşümü başlangıç ve bitiş sıcaklıkları belirlenebilmektedir.  

 

 

Şekil 5. Farklı soğuma hızlarında ölçülen uzunluk değişimi eğrileri (soğuma hızı : 0.08-0.47 K/sn). 
Eğrilerin büküm noktaları östenit fazından dönüşümün başladığı ve bittiği sıcaklıkları göstermektedir.  

 
Ölçülen dönüşüm sıcaklıkları doğrultusunda bir ZSD diyagramı elde edilmiştir. Diyagram oluşturulurken 
dilatometre sonuçlarının yanı sıra mikroyapısal incelemelerden de yararlanılmıştır. Şekil 6’da görüldüğü gibi 900 
ºC’den farklı soğuma hızlarında soğuma sonrasında yapılan mikroyapısal incelemelerde genel olarak 
allotriomorfik ferrit ve perlit fazları gözlenmektedir. Ancak yüksek soğuma hızları 5.46 ve 18.75 K/sn’de 
Widmanstatten ferrit ve perlit fazlarının yanı sıra bir miktar beynit paketlerinin oluştuğu gözlenmiştir.  
 
Şekil 7’de verilen ZSD diyagramında genel olarak ferrit (F), perlit (P), beynit (B) ve martenzit (M) faz alanları 
görülmektedir. Dönüşüm eğrisi ~760 °C’den ~280 °C’ye uzanan bir sıcaklık aralığında yatmaktadır. Diyagram 
üzerinde sürekli soğuma soğuma hızına bağlı olarak faz dönüşüm sıcaklıkları ve nihai sertlik değerleri 
gösterilmektedir. Dilatometre cihazının soğutma kapasitesinin ötesinde olduğundan dolayı maksimum soğuma 
hızı ancak 18.75 K/sn elde edilmiştir. Bu nedenle, martenzit fazı oluşmamıştır. Benzer çeliklerin literatürdeki [6,7] 
ZSD diyagramlarında da martenzit oluşumu için daha yüksek soğuma hızları gerektiği görülmüştür.  
 
Diğer yandan, Ae1, Ms ve Bs kritik dönüşüm sıcaklıkları belirlenebilmesi için deneysel yöntem ile birlikte Andrews 
eşitliklerine [8] ve modellemeye [9] başvurulmuştur. Elde edilen tüm değerler Çizelge 2’de özet olarak 
sunulmuştur. Ms ve Ae1 sıcaklıkları (1) ve (2) eşitliklerine göre hesaplanmıştır ve Ms sıcaklığı ZSD diyagramında 
kullanılmıştır: 
 
Ms = 539-423%C-30.4%Mn-17.7%Ni-12.1%Cr-7.5%Mo       (1) 
Ae1 = (723) - (10.7Mn) - (16.9Ni) + (29.1Si) + (16.9Cr) + (290As) + (6.38W)   (2) 
 
Ae1 aynı zamanda deneysel olarak yaklaşık 760 ºC olarak belirlenmiştir. Bs sıcaklığı ise deneysel olarak beynitin 
ilk görüldüğü soğuma eğrisi ile belirlenmiştir.  
 

Çizelge 2. Deneysel, modelleme ve literatür ile elde edilen kritik sıcaklıklar. 
 

 Ms Bs Ae1 

Deneysel - 530 760 

Modelleme
[9]

  360 500 700 

Literatür 355 - 720 
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0.02 K/sn 

 
0.08 K/sn 

 
0.17 K/sn 

 
0.47 K/sn 

 
0.88 K/sn 

 
1.46 K/sn 

 
5.46 K/sn 

 

 
18.75 K/sn 

 

Şekil 6. Farklı soğuma hızlarında gerçekleşen mikroyapısal dönüşümlere ait ışık mikroskopu 
görüntüleri (su verme sıcaklığı: 900 ºC ve soğuma hızı: 0.08-18.75 K/sn). 
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Şekil 7. Deneysel çalışmalar ile elde edilen sürekli soğuma dönüşüm diyagramı (kesikli çizgiler 
modelleme ve denklemlerden elde edilmiştir). 

 

 

4. Tartışma 
 
Bu çalışmada 0.37C-0.87Mn-0.28Si çeliğinde dilatometre, metalografi ve sertlik ölçümleri yardımıyla sürekli 
soğuma ZSD diyagramı deneysel olarak belirlenmiştir. Dilatometre ile yapılan faz dönüşümü incelemelerinde 
18,75 K/sn soğuma hızına kadar ferrit, perlit ve beynit fazlarının oluşabildiği görülmüştür. Teorik olarak elde edilen 
sıcaklıklarla deneysel çalışmanın uyumlu olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, maden sektörü için geliştirilen bu çelikte TH 
destek profillerinin ısıl işleminin mikroyapıya etkileri incelenmiştir. Isıl işlem sonrası çeliğin ferritik-perlitik bir 
yapıdan hızlı soğuma etkisi ile temperlenmiş martenzit ve bir miktar kalıntı östenite dönüştüğü görülmüştür.  
 

5. Teşekkür 
 
Bu çalışma, Tübitak-Teydep 1501 Sanayi Arge Projesi Destek Programı 3100339 numaralı “TH Profil İşlem 
Hattının Geliştirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.   
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Abstract 
 
Physical and mechanical properties of beryllium copper differ considerably from those of other copper alloys due 
to the nature of the alloying elements, principally beryllium. A variety of alloys with differing physical properties 
can be produced by changing the beryllium content from about 0.15 to 2.0 weight percent. Beryllium copper is a 
non-ferrous alloy used in springs, spring wire, load cells and other parts that must retain their shapes during 
periods in which they are subjected to repeated stress and strain. In this study, microstructural characterization of 
aged copper alloys was carried out. CuBe2 and CuCoNiBe alloys were selected and commercial aging 
procedures were applied to the materials. Microscopic studies were performed to determine the twins formed due 
to annealing, beryllide phase in Chinese script morphology and its distribution in the matrix. 
 
Keywords : Copper alloys, aging, microstructure, characterization. 

 

1. Introduction 
 
Copper alloys, especially precipitation hardened ones, with their combination of high thermal conductivity and 
relatively high mechanical strength and toughness over a wide range of temperatures, are likely the best materials 
for complex structural applications subjected to conditions of extreme heat flux under load. Such applications 
range from molds for the continuous casting of steel to the first wall of a fusion reactor. The alloy composition, 
aging conditions and pre-treatment techniques directly affect their properties [1-5]. 
 
Because pure copper is extremely difficult to cast and is prone to surface cracking, porosity problems, and the 
formation of internal cavities, small amounts of alloying elements (such as beryllium, silicon, nickel, tin, zinc, and 
chromium) are used to improve its casting characteristics. Larger amounts of alloying elements are added for 
property improvement. These alloying elements promote the precipitation hardening [6]. 
 
Precipitation hardening copper beryllium alloy is widely used in various kinds of springs, flexible metal hose, 
bourdon tubing, bellows, clips, washers, retaining ring due to its low elastic module and high strength. It is also 
used in other applications which require high strength or wear resistance, along with good electrical conductivity 
and/or magnetic characteristics, like navigational instruments, nonsparking safety tools, firing pins, valves, pumps, 
shafts, and rolling mill parts. This alloy is being solution annealed to dissolve a maximum amount of beryllium, 
then rapidly quenched to room temperature to create a supersaturated solid solution and followed by precipitation 
hardening (age hardening). Precipitation hardening involves heating the alloy to a temperature below the 

equilibrium solvus to nucleate and grow precipitates like BeCu () at the grain boundaries which increase the 
strength and harden the matrix. Solution heat treating temperature range of this alloy systems is 760 to 790°C for 
0.5 to 3 h and aging temperature range is 260 to 425 °C for 1 to 3h [7-11].  
 
In this study, ~ 0.5 and 2 (wt %) beryllium alloyed copper materials were precipitation hardened. Commercial 
aging procedures were applied to alloys and then the microstructures of the materials were examined both by 
light and scanning electron microscopes. 
   

2. Experimental Study 
 
2.1. Materials 
 
Table 1 shows the chemical composition of the materials used in this study. The compositions are the standard 
ones. Age hardening procedure provides higher mechanical properties to copper alloys but it is limited to those 
few copper alloys in which the solubility of the alloying element decreases sharply with decreasing temperature. 
The beryllium-coppers can be considered as typical age hardenable copper alloys. Wrought beryllium-coppers 
can be precipitation hardened to the highest strength levels attainable in copper-base alloys. There are two 
commercially significant alloy families employing two ranges of beryllium with additions of cobalt or nickel. Alloys 
C17500 and C17510 (known as red alloys) are low-beryllium alloys achieving relatively high conductivity. These 

mailto:seyda@kocaeli.edu.tr
mailto:hatapek@kocaeli.edu.tr
mailto:eerisir@kocaeli.edu.tr
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alloys achieve yield strengths ranging from about 170 to 550 MPa with no heat treatment to greater than 895 MPa 
after precipitation hardening, depending on the degree of cold work. The more highly beryllium-alloyed systems 
can contain from 1.6 to 2.0 wt% Be and about 0.25 wt% Co (i.e. C17000 and C17200 known as gold alloys). 
These alloys the high-strength beryllium-coppers because they have yield strengths ranging from approximately 
205 to 690 MPa in the age-hardenable condition to above 1380 MPa after aging. The conductivity of the these 
alloys is lower than that of the red alloy family by virtue of the high beryllium content [9]. 
 

Table 1. The chemical composition of the copper alloys used in the study. 
 

Materials Chemical composition  (wt %) 

CuCoNiBe 97 Cu, 0.50 Be, 2.00 Co+Ni, 0.50 rest 

CuBe2 97 Cu, 2 Be, 0.50 Co+Ni, 0.50 rest 

 
2.2. Ageing Procedure 
 
Precipitation hardening, or age hardening, provides one of the most widely used mechanisms for the 
strengthening of metal alloys. Most copper alloys of the precipitation hardening type find use in electrical and heat 
conduction applications. The heat treatment must therefore be designed to develop the necessary mechanical 
strength and electrical conductivity. The resulting hardness and strength depend on both the effectiveness of the 
solution quench and the control of the precipitation (ageing) treatment. Age hardening response depends on time, 
temperature and amount of cold work because strengthening is governed by precipitate size and distribution. For 
each alloy there is a temperature-time combination that is designated as standard practice because it produces 
maximum strength [12, 13]. 
 
Table 2 shows the ageing procedure for the experimental materials. In the first step of the procedure, the alloy 
must be solution annealed so that the beryllium is dissolved into a solid solution and is available to take part in the 
subsequent age hardening step. Solution annealing is always followed by rapid cooling to room temperature and 
water quenching is used most often. The second step is the age hardening process where hard, sub-microscopic, 
beryllium-rich particles are formed in the metal matrix at a temperature below the solution annealing temperature. 
The amount and distribution of the hard phase is dependent on the aging time and temperature and accounts for 
the alloy's high strength.  
 

Table 2. Ageing procedure for the copper alloys used in this study. 
 

Materials Solution annealing Cooling medium Aging 

CuCoNiBe 930 °C for 30 min. water 420 °C for 5 h 

CuBe2 800 °C for 40 min water 350 °C for 2 h 

 
2.3. Hardness Measurement 
 

Hardness values of materials were obtained by Vickers hardness tester as HV3 to determine the variation of 
hardness as a function of the final microstructure.  

 
2.4. Metallographic Sample Ppreparations and Microscopic Examinations 
 

Samples taken from the heat treated copper alloys were prepared by metallographical methods. Grinding was 
carried out with 320, 600 and 1000 mesh size SiC abrasives, respectively and then ground surfaces were 
polished with 3 μm diamond solution. Etching was done with a solution including 80% H2O + 20% NH3 + H2O2 (1 
droplet) to characterize the microstructure. Zeiss Axiotech 100 light microscope (LM) and Jeol JSM 6060 
scanning electron microscope (SEM) were used for metallographic examinations.  

 

3. Results and Discussions 
 
3.1. Light Microscope Examinations on Copper Alloys  
 
Commercially important copper beryllium alloys contain about 2% beryllium. In equilibrium this would solidify 
entirely as the α phase, but under some conditions a small amount of β is formed due to segregation. The β 
phase is a BeCu2 compound and the equilibrium γ phase in copper-beryllium alloys is BeCu. Commercial copper 
beryllium alloys may also contain a third element addition, either of cobalt or of nickel. This addition to the binary 
alloy system restricts grain growth during annealing by establishing a dispersion of beryllide particles in the 
matrix. The solubility of beryllium in copper at the solidification temperature is as high as 2.7% but at 300°C only 



Polat, Ş., Atapek, Ş. H., Erişir, E., Gümüş, S. ve Altuğ, G. S. 

 216 

0.2% is soluble. When the alloy is cooled slowly the beryllium is precipitated out. Optimum mechanical properties 
are, however, obtained by water quenching from 800°C to retain the beryllium in supersaturated solution and then 
ageing to allow a very fine dispersion of the γ phase to be precipitated. Precipitation hardening is an important 
mechanism for strengthening of copper-beryllium alloys to be used in several applications. Excellent room-
temperature mechanical properties of copper-beryllium alloys are derived from the formation of a series of 
metastable precipitates during aging. The precipitation sequence from supersaturated solid solution is Guinier-

Preston zones → ″ → ′ → and finally the equilibrium γ phase (BeCu). Guinier-Preston zones are the first 
precipitates to form and are coherent with the matrix. They are nucleated in large densities. The coherency strain 
fields set up due to the misfit of the zones and the matrix strengthen the alloy. With continued aging, Guinier-
Preston zones transform to more stable precipitates [11].  
 
Commercial copper-beryllium alloys contain cobalt or nickel or both. These alloying elements are normally in 
solution in the liquid metal. Because of their strong affinity for beryllium, they combine with it and separate during 
solidification as particles. These constituent particles are termed as beryllides. The beryllides are are not 
completely dissolved into solid solution during normal solution annealing. The primary beryllide phase is best 
observed in the as-polished condition as blue-gray Chinese script in castings. The secondary beryllides forming 
after solidification of the major phase can have a rodlike morphology with preferred crystallographic orientation 
with the matrix. In wrought products, the beryllides appear as blue-gray particles [11].  
 
In Figure 1 and 2 the microstructures of studied copper alloys are shown. The matrices consist  of twinned grains 
and cobalt-beryllides in blue-gray contrast. Twinned grains can form due to mechanical or annealing effect. The 
twins in the matrices are due to annealing. Primary beryllides are seen as Chinese script in the matrix. These 
phases are broken up during the subsequent thermomechanical processing. However, secondary beryllides take 
place in the matrices as globular particles. Their morphology is rodlike structure after rapid cooling, however, 
globular morphology forms due to aging conditions in which atomic movements are active. On the other hand, the 
amount of beryllide phase is higher in the CuBe2 alloy compared to the CuCoNiBe due to its higher beryllium 
content. In the aged CuCoNiBe alloy, the distribution of secondary beryllides is  in the grains (Figure 1a and b), 
but its distribution in the aged CuBe2 alloy is intensely at the grain boundaries. In the high-strength copper 

berylliums, the BeCu () equilibrium precipitates form at the grain boundaries only at higher age-hardening 
temperatures. Aging at these temperatures for longer times causes overaging. Overaging in this alloy results in 

increasing -phase at the grain boundaries and directly affects the mechanical properties (i.e. hardness) [14]. For 
a given metallic material, it is desired that the secondary phase having a coherent interface to matrix and taking 
place in the grain interacts with the dislocations to improve mechanical properties. However, the particles at the 
grain boundaries decrease the mechanical properties[15].  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 1. LM micrographs of CuCoNiBe alloy; (a) a general view of the matrix having twins formed due to 

annealing, (b) beryllide phases in blue-gray contrast. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figure 2. LM micrographs of CuBe2 alloy; (a) a general view of the matrix having annealing twins, (b) beryllide 

phases in blue-gray contrast. 

 
3.2. Scanning Electron Microscope Examinations on Copper Alloys  
 
For a precipitation hardened copper alloy, the original matrix after quenching includes GP zones. During aging 
and as a function of time, these zones vary to metastable/stabile precipitates. The metastable precipitates can be 
detected by transmission electron microscopy. They are identified by the characteristic features observed in the 
electron diffraction pattern[11].  
 
SEM micrographs are given in Figure 3 and 4. In etched CuCoNiBe alloy, primary phases are clearly seen as 
facetted particles (Figure 3a). There is no significant decomposition of its original morphology as Chinese script 
(Figure 3b). The distribution of secondary beryllides having a globular morphology and variable size is 
homogenous.    
 
The grain boundaries of CuBe2 are clearly seen in Figure 4a. The secondary phases that appear in bright 
contrast take place at the grain boundaries. This is a typical undesirable distribution for a given particle within the 
matrix. Figure 4b shows the smaller primary beryllide phases at the grain boundaries and it is possible that its 
original morphology is broken during thermomechanical treatments. 
 

3.3. Evaluation of Hardness 
 
After quenching, the regularity of the a crystal lattice is consequently disturbed, and it becomes difficult to push 
layers of atoms over one another by externally applied forces. The result is a great increase in the mechanical 
strength and hardness of the alloy. At somewhat higher temperatures and longer times, however, the sub-
microscopic particles formed due to quenching/aging (i.e. GP zones or γ″/ γ′ phases) can coalesce to form larger 
entities, leaving the crystals in much the same condition as before precipitation occurred. Thus the strength and 
hardness tend to fall, and the material is said to be ‘over-aged’ [16]. The hardness values of the materials are 222 
and 209 HV3 for CuCoNiBe and CuBe2, respectively. In fact, as the beryllium content increases the hardness of 
the copper matrix increases, however, in this case hardness of CuBe2 material decreases due to overaging. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3. SEM micrographs of CuCoNiBe alloy; (a and b) primary beryllide phase as Chinese scripts and 
secondary ones having globular morphology due to aging treatment. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figure 4. SEM micrographs of CuBe2 alloy; (a and b) primary beryllide phase as Chinese scripts and secondary 

ones having globular morphology due to aging treatment. 

 

4. Conclusions 
 
In this study, microstructural characterization of aged copper beryllium alloys was carried out and the results 
obtained are given as follows; 
 
(i)  CuCoNiBe and CuBe2 alloys have twinned grains in their matrices. Twins in the matrix are formed due to 

annealing effect. 
(ii)  Both primary and secondary beryllide phases are observed in these copper alloys. Primary beryllides are 

shown in Chinese script having blue-gray contrast. Secondary beryllides appear in relatively globular 
morphology and have similar contrast in light micsroscope examinations. SEM examinations provide more 
detail on these phases. 

(iii)  CuBe2 alloy has higher beryllium content than CuCoNiBe. The microstructures indicate that the beryllide 
phases are relatively higher in CuBe2 alloy matrix.  

(iv)  CuBe2 matrix has a lower hardness than that of CuCoNiBe due to overaging.  
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Özet 
 
Bu çalışmada; ticari olarak temin edilen AISI 2205 kalite dubleks paslanmaz çeliklerin statik yaşlanma davranışları 
belirlenmiş ve statik yaşlanmanın mekanik özellikler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Dubleks paslanmaz çelik test 
numunesi 1050

o
C’ de 30 dakika solüsyona alınmış ve suda soğutularak  %5 öndeforme edildikten sonra 100 

o
C, 

200
 o

C, 300 
o
C, 400

 o
C, 500

 o
C ve 600 

o
C’ de 30 dakika yaşlandırılmıştır. Statik yaşlandırmanın mekanik özellikler 

üzerindeki etkisini belirlemek için çekme, yaşlandırmadan dolayı akma dayanımındaki % kopma uzamasındaki 
değişim belirlenmiş ve sertlik ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca statik yaşlanmanın mikroyapı üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Test sonuçları AISI 2205 dubleks paslanmaz çeliğin farklı sıcaklıklarda aynı zaman aralıklarında 
uygulanan yaşlanmadan dolayı mekanik özelliklerinin ve mikroyapısının önemli derecede etkilediğini göstermiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AISI 2205 dubleks paslanmaz çelik,  Statik yaşlanma. 

 
 

THE EFFECT OF STATIC STRAIN AGEING ON THE MECHANICAL 
PROPERTIES OF AISI 2205 DUPLEX STAINLESS STEEL 

 
In this study, static strain ageing behavior of commercially available duplex stainless steel was determined and 
the effect of static strain ageing on the mechanical properties was investigated in detail. The test samples were 
solution heat treated at 1050

o
C temperature for 30 minutes then quenched in water. Test samples were aged 

respectively at 100
o
C, 200

o
C, 300

o
C, 400

o
C, 500

o
C and 600

o
C for 30 minutes. In order to determine the effect of 

static strain ageing on the mechanical properties, the tensile strength, the change in the yield strength due to 
ageing, elongation fracture and hardness were determined. In addition, the effect of static strain ageing in the 
microstructure was also evaluated. Test results were indicated that the mechanical properties and microstructure 
was affected by static strain ageing which applied in different temperature for same interval. 

 
1. Giriş 
 
Dubleks paslanmaz çelikler basit anlamda ferrit ve östenit olmak üzere iki ayrı fazı bünyelerinde bulundurur. 
Dubleks paslanmaz çelikler Fe-Cr-Ni-Mo-N sisteminin ürünüdür. Bu çelikler termo-mekanik yöntemle 1050-
1150°C sıcaklık aralığında ısıl işleme tabi tutulduktan sonra hızlıca oda sıcaklığına soğutularak üretilirler. Bunun 
sonucu ferrit ve östenit fazından oluşan bir mikroyapı oluşur. Temelde dubleks paslanmaz çelikler; östenitik 
paslanmaz çelikten üretilmiş buna ilaveten molibden, azot, nadiren bakır ve az miktarda nikel içerir [1,2]. 
 
Dubleks paslanmaz çeliğin önemli karakteristik özellikleri; paslanmaya karşı üstün direnç, yüksek mukavemet, 
yüksek sertlik, iyi derecede kaynak edilebilirlik ve iyi işlenebilir olmasıdır. Yüksek sertlik ve paslanmaya karşı olan 
direnç, östenit fazı tarafından, mukavemet ve paslanmaya karşı direnç ise ferrit fazı tarafından sağlanır. 
Paslanmaya karşı direnç, temel olarak yüksek oranda Cr, Mo ve N içermelerinden dolayı kaynaklanır. Ferrit-
östenit kompleks dengesi, dubleks paslanmaz çeliğin özellikleri üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Östenit oranı 
arttığı zaman; mukavemet düşer. Bu çeliklerde optimum düzeyde özellikler, mikroyapıda, ferrit-östenit fazları 
hemen hemen eşit olduğu zaman ortaya çıkar [3,4]. 
 
Metalik malzemelerin soğuk deformasyondan sonra genellikle düşük sıcaklıklarda tavlanması veya oda 
sıcaklığında uzun süre bekletilmesi sonucunda akma ve çekme mukavemetlerinin artması, sünekliğin azalması 
olayı statik deformasyon yaşlanması olarak isimlendirilir. Belirgin akma davranışı göstermeyen malzemelerde 
deformasyon yaşlanması ile birlikte belirgin akma davranışı tekrar görülebilir [5].  
 
Dubleks paslanmaz çeliklerin ısıl işlemi sonucu ferrit / ostenit içeriği değişimine ve alaşım yeniden 
kristalleşmesine ek olarak sigma fazı (δ), intermetalik fazlar (α), Kübik hacim merkezli (KHM) ferrit, 
ve çeşitli karbürler ve krom nitridlerin oluşumu yer alabilir. Yaşlandırma ısıl işlemi sırasında katı eriyik içerisinde 
serbest halde bulunan karbon, azot gibi ara yer atomları gerek çökeltiler oluşturarak, gerekse serbest halde 
dislokasyonların hareketini engellediği bilinmektedir. Bu durum malzemenin akma, çekme gibi dayanım 
özelliklerini arttırırken % uzama değerlerini düşürür [5-7]. 
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Bu çalışmada kalınlığı 1 mm olan AISI 2205 kalite çelik sac şerit malzemeler ticari olarak temin edildikten sonra 
1050

o
C’de 30 dakika solüsyona alma ısıl işlemi uygulanarak suda soğutulmuştur. %5 öndeformasyona 

uğratıldıktan sonra 100
o
C, 200

o
C, 300

o
C, 400

o
C, 500

o
C ve 600

o
C sıcaklıklarda 30’ar dakika bekletilerek 

yaşlandırma işlemi uygulanan numuneler havada soğutulmuştur. Farklı sıcaklıklarda yaşlandırılan numunelere 
yaşlandırma sıcaklığının mekanik özelliklere etkisini belirlemek amacıyla çekme deneyi yapılmıştır. Ayrıca 
çalışmada farklı sıcaklıklarda yaşlandırılmış numunelerin metalografik incelemeleri yapılarak mikroyapı ve 
mekanik özellikler arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Deneysel Metot 
 
2.1.1 Kullanılan malzemeler 
 
Çalışmada kullanılan AISI 2205 kalite dubleks paslanmaz çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo 1’ de verilmiştir. 
 

Tablo 1. AISI 2205 paslanmaz çeliğin kimyasal bileşimi (% ağırlık). 
 

Fe  C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Mo  N  

66,28  0,03  1,0  2,0  0,03  0,02  22,0  5,5  3  0,14  

 
2.1.2 Deney numunelerin hazırlanışı 
 
AISI 2205 kalite dubleks paslanmaz çelik saç malzeme 1 mm kalınlığında ticari olarak temin edilmiştir. Deneyde 
kullanılacak çekme test numuneleri TS 138 standardına göre hazırlanmış saç metal kesme kalıbında basılmıştır. 
Çekme test numunesi Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Çekme deney numunesi 

 
2.1.3 Solüsyona Alma İşlemi 
 
Test numunelerine 1050

o
C’de ısıl işlem fırınında 30 dakika bekletilerek solüsyona alma ısıl işlemi uygulanmıştır. 

Numuneler daha sonra suda soğutulmuştur. 

 
2.1.4 Öndeformasyon İşlemi 
 
Solüsyona alma ısıl işleminden sonra farklı sıcaklıklarda yaşlandırılacak olan numunelere SHİMADZU AG-IS 
marka 50KN kapasiteli çekme test cihazında 5 mm/dak çekme hızında test numunelerinin boyuna doğrultusunda 
%5 öndeformasyon işlemi uygulanmıştır. 
 

2.1.5 Statik Yaşlandırma Isıl İşlemi 
 
Öndeformasyon işlemi uygulanmış numunelere 100 

o
C, 200

 o
C, 300 

o
C, 400 

o
C, 500 

o
C ve 600

 o
C,  ’de 30’ar 

dakika statik yaşlanma işlemi uygulanmıştır. Fırından çıkarılan numuneler hava sirkülasyonu olmayan bir ortamda 
oda sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır. 
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2.2. Deneysel Çalışmada Uygulanan Mekanik Testler ve Metalografik İncelemeler  
 
2.2.1. Çekme Deneyi 
 
Ticari olarak temin edildiği şekliyle ana malzemenin, solüsyona alma ısıl işlemi uygulanmış şekliyle ana 
malzemenin ve farklı sıcaklıklarda statik olarak yaşlandırılan numunelerin SHİMADZU AG-IS marka 50KN 
kapasiteli çekme test cihazında 5 mm/dak çekme hızında koparılarak gerilim-uzama diyagramları elde edilmiştir. 
Deneysel hataları minimize etmek amacıyla her bir şart için üç adet çekme test numunesi kullanılmıştır. 

 
2.2.2. Sertlik Deneyi 
 
Deney numunelerinin sertlik deneyi ölçümleri AFFRI marka 251 VRSD model Vickers sertlik ölçüm cihazında 
yapılmıştır. Deney işlemi sırasında elmas piramit uca 5 kg yük uygulanmıştır. Deneysel hataları minimize 
edebilmek amacıyla numune üzerinde 5 ölçüm yapılarak ortalamaları alınmıştır. 

 
2.2.3. Metalografik İnceleme 
 
Metalografik incelemelerde 5X-100X büyütme kapasitesine sahip MEIJI marka mikroskop kullanılarak BOSCH 
Dinion

XF 
Colar Camera ile numunelerin mikroyapısı detaylıca incelenmiştir. Metalografi numuneleri klasik numune 

hazırlama yöntemiyle hazırlanmış dağlama işlemi elektrolitik dağlama yöntemi kullanılarak oxzalik asit 
çözeltisinde gerçekleştirilmiştir. Kırılma yüzey görüntüleri ayrıca JEOL JSM 6060LV marka taramalı elektron 
mikroskobunda alınmıştır. 

 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Mekanik Özellik Test Sonuçları 
 
Deney numunelerinin çekme testinden elde edilen gerilim-uzama eğrileri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
 
 

Şekil 2. Solüsyona alınmış ve %5 öndeformasyon işleminden sonra farklı sıcaklıklarda yaşlandırılmış 

numunelerin gerilim-uzama grafikleri 
 

Test numunelerinin yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak akma, maksimum çekme dayanımındaki ve sertlikteki 
değişim grafiksel olarak Şekil 3 ’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Yaşlandırma sıcaklığına bağlı olarak dubleks paslanmaz çeliğin maksimum çekme, akma dayanımı ve 
sertlikteki değişim grafiği 

 
Şekil 2 ve 3 ’deki verilerden görüldüğü üzere artan yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak AISI 2205 dubleks 
paslanmaz çeliğin akma ve çekme dayanımları ile sertliği 500°C yaşlandırma sıcaklığına kadar arttığı ve daha 
sonraki sıcaklıkta düştüğü net olarak görülmektedir. Solüsyona alınmış ana malzemenin maksimum çekme 
dayanımı 728 N/mm

2
 ve akma dayanımı 618 N/mm

2
 olarak bulunmuştur. %5 öndeforme edildikten sonra 100

o
C’ 

de yaşlandırılan numunenin sırasıyla maksimum çekme ve akma dayanımları 702 N/mm
2
, 634 N/mm

2
, 200

 o
C ‘de 

715 N/mm
2
, 657 N/mm

2
, 300

o
C’ de 720 N/mm

2
, 686 N/mm

2
 ve 400 

o
C’ de 736 N/mm

2
,704 N/mm

2
 bulunmuştur. 

500
o
C’ de yaşlandırılan numunelerin maksimum çekme ve akma dayanımı sırasıyla 801 N/mm

2
, 749 N/mm

2
 

bulunurken,      600
o
C’ de yaşlandırılan numunelerin ise 770 N/mm

2
, 699 N/mm

2
 olarak tespit edilmiştir. Statik 

yaşlandırma işlemi uygulanmış ana malzemenin sertlik değeri 262 HV5 olarak ölçülmüştür. Uygulanan statik 
yaşlandırma sıcaklığının artmasıyla sertlik değerlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. 100

o
C statik yaşlandırma için 

ölçülen sertlik değeri 278 HV5, 200
o
C için 290 HV5, 300

o
C için 302 HV5 400

o
C için 329 HV5, 500

o
C’ de 333 HV5 ve 

600
o
C için 265 HV5 olarak bulunmuştur. Çekme deneyi ve sertlik ölçümü sonuçlarına göre en yüksek çekme, 

akma dayanımı ve sertlik 500
o
C’ de statik olarak yaşlandırma işlemi uygulanmış numunede bulunmuştur. 600

o
C

 

sıcaklıkta yaşlandırılan numunelerin çekme,
 
akma ve sertliğindeki belirgin düşme numunelerin aşırı yaşlanma 

evresine girdiğine işaret etmektedir. 
 
Statik yaşlandırma ısıl işlemi sonucu oluşan mukavemet ve sertlik artışları, arayer atomlarından ve mikroyapıda 
oluşan çökeltilerden kaynaklanmaktadır. Uygulanan statik yaşlanma işlemiyle yüksek oranda ferrit fazı içerisinde 
serbest halde bulunan C ve N gibi arayer atomları ile daha yüksek sıcaklıklarda oluşan kromca zengin çökeltiler 
yapı içerisinde dislokasyon hareketine engel teşkil eder. Bu da mukavemet ve sertlik artışına neden olur. 
Numunelerdeki mukavemet ve sertlik artışlarının sebebi 300

o
C’ye kadar olan yaşlandırma sıcaklıklarında arayer 

atomları ile ilişkili olduğu düşünülürken daha yüksek yaşlandırma sıcaklıklarında ise yapıda oluşan kromca zengin 
fazlardan oluşan çökeltilerden kaynaklandığını düşündürmektedir. Çünkü birçok paslanmaz çelik alaşımında 
istenmeyen çökelen bu intermetalik fazlar 370-480

o
C sıcaklık aralığında oluşur. Birincil alfa, kromca zengin fazlar 

örneğin; M23C6, M23(C, N)6 karbürler veya kromca zengin nitrürler 370 ile 480
o
C sıcaklık aralığında çökelerek 

tokluğu düşürürler. Bu çökeltilerin toplam etkisi 475
o
C gevrekliği olarak bilinir [8,9]. 600 

o
C sıcaklıkta yaşlandırılan 

numunenin maksimum çekme, akma dayanımındaki ve sertlikteki düşme aşırı yaşlanmanın başladığına işaret 
etmektedir.  

 
Ayrıca; Şekil 2 ’deki gerilim–uzama eğrisi grafiğindeki solüsyona alma ısıl işlemi uygulanan numunenin gerilim 
uzama eğrisinde görülmeyen belirgin akma davranışı yaşlandırma ısıl işleminden sonra görünür hale gelmiştir.  
 
Statik deformasyon yaşlanmasının belirgin işaretlerinden ikisi de akma dayanımındaki ve % kopma uzamasında 
değişimdir. Çalışmada bu amaçla; solüsyona alındıktan sonra %5 öndeforme edilerek farklı sıcaklıklarda 30 
dakika yaşlandırılan AISI 2205 kalite çeliğin statik deformasyon yaşlanmasından dolayı akma dayanımındaki ve 
% kopma uzamasındaki değişimde araştırılmıştır. Sonuçlar Şekil 4’ de grafiksel olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 4. AISI 2205 dubleks paslanmaz çeliğin statik yaşlandırma sıcaklığına bağlı olarak gerilim yaşlanmasından 

dolayı akma dayanımındaki (∆Y1)ve % kopma uzamasındaki değişim grafiği 
 

Şekil 4 ’den görüldüğü gibi, dubleks paslanmaz çeliklerin 30 dakikalık yaşlanma zamanında 500
o
C’ye kadar artan 

yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak ∆Y1 değerlerinde artma ancak 500
o
C’den sonra ∆Y1 değerinde düşme tespit 

edilmiştir. En yüksek ∆Y1 artışı 500
o
C sıcaklıkta 131 MPa olarak tespit edilmiştir.  

 
Şekil 4 ’den görüldüğü gibi artan yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak % kopma uzamasında genel olarak azalma 
görülmektedir. Örneğin, % kopma uzaması 30 dakikalık yaşlanmadan sonra 100

o
C sıcaklıkta yaklaşık %16,5 

değerinden artan yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak 500
o
C’de yaklaşık %14,5 değerine düşmüş, ardından 

600
o
C’de aşırı yaşlanma ile birlikte %16 değerine çıkmıştır. 

 
Tüm yaşlanma zamanlarında çözünen atomların akma dayanımında meydana getirdiği değişim statik 
yaşlanmanın en belirgin işaretidir. Maksimum çekme dayanımı ve % kopma uzamasındaki değişim yaşlanmanın 
daha sonraki safhalarında daha fazla arayer atomlarının bir araya gelmesi ve yapıda kromca zengin çökeltilerin 
oluşumu ile ilgili olduğunu düşündürmektedir. En yüksek çekme, akma dayanımı ve sertliğin elde edildiği 500

o
C 

yaşlandırılan numunelerin % kopma uzamasındaki kayıp intermetalik fazların çökelmesine atfedilebilir. Sonuç 
olarak, yaşlanmadan dolayı akma dayanımındaki artış AISI 2205 dubleks paslanmaz çeliklerde statik 
yaşlanmanın olduğunu göstermektedir.  
 
Buono ve diğerleri tarafından yürütülen bir çalışmada AISI 430 paslanmaz çeliklerin yapısında dislokasyonların 
hücresel bir formda düzenlendiğini rapor edilmiştir. Kümelenen karbon ve azot atomlarının, 100-300 

o
C yaşlanma 

sıcaklıklarda dislokasyonların hareketini önlediği düşünülmektedir. Ancak, benzer iş yaşlandırma sıcaklığı 400 ° C 
ye kadar ulaştığında, Kromca (Cr) zengin karbürlerin ya da nitridlerin çökelmesi tarafından da yapılabilir [10,11].   

 
3.2. Metalografik İnceleme Sonuçları 
 
Solüsyona alınmış ana malzeme ile solüsyona alındıktan sonra %5 öndeforme edilerek 100

o
C, 300

o
C ve 500

o
C’ 

de statik olarak yaşlandırılmış AISI 2205 dubleks paslanmaz çeliğin mikroyapı görüntüleri Şekil 5 ’de 
gösterilmiştir.  

 



Emre, H. Karahan, T. Beyenal, K ve Kaçar, R. 

 
224 

  
(a)                                                   (b) 

  
      (c)                                                       (d) 

 
Şekil 5. Solüsyona alınmış AISI 2205 kalite dubleks paslanmaz çelik;  a) Solüsyona alınmış ana malzeme b) 

100
o
C’de c) 300

o
C’de d) 500

o
C’de statik yaşlandırılmış numunelerin mikroyapı görüntüsü 

 
Şekil 5 ’de mikroyapısı görülen dubleks paslanmaz çelik ana malzemenin mikroyapısı yaklaşık olarak % 50 ferrit 
ve % 50 östenit tanelerinden oluşmaktadır. Bilindiği üzere dubleks paslanmaz çelikler optimum mukavemet ve 
korozyon özelliklerini ferrit-ostenit dengesinin birbirine yakın olduğu durumlarda sergilerler. 1050

o
C sıcaklıkta 

yapılan solüsyona alma ısıl işlemi ve ardından suda soğutma ferrit-ostenit dengesi üzerinde kayda değer bir 
değişikliğe neden olmamıştır. 

 
Çalışmada ayrıca solüsyona alma ısıl işlemi uygulandıktan sonra farklı sıcaklıklarda yaşlandırılan çekme test 
numunelerinin kırılma yüzeyleri Şekil 6 ’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 6 ’dan görüldüğü üzere artan yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak çekme test numunelerinin kırılma yüzeyleri 
incelenmiştir. Genel olarak kırılma yüzey görüntülerindeki girinti ve çıkıntılar numunelerin sünek bir kırılma 
davranışıyla kırıldığına işaret etmektedir. Ancak ayrılmaların tane içi kırılmalar şeklinde meydana geldiği 
görülmektedir. Ancak 500

o
C sıcaklıkta test edilen numunenin kesit daralması (Şekil 6.c) daha az meydana 

gelirken tane içi ayrılmalar daha düzlemsel meydana geldiğine işaret etmektedir. Buda 500
o
C sıcaklıkta 

yaşlandırılan numunede en yüksek olarak bulunan maksimum çekme, akma dayanımı ve sertlik ile en düşük 
bulunan % kopma uzaması sonuçları ile uyumludur. 
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(a) Solüsyona alınmış Ana Malzeme  

  
(b)Solüsyona alınmış 100 ⁰C’ de yaşlandırılmış  

  
(c)Solüsyona alınmış 500 ⁰C’ de yaşlandırılmış  

  
(d)Solüsyona alınmış 600 ⁰C’ de yaşlandırılmış  

 
Şekil 6. Solüsyona alınmış ve farklı sıcaklıklarda yaşlandırılmış numunelerin kırılma yüzey görüntüleri 
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4. GENEL SONUÇLAR  
 
Yürütülen bu çalışmada genel olarak elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
 

 AISI 2205 dubleks paslanmaz çeliğinin statik yaşlandırma işlemi artan yaşlandırma sıcaklığına bağlı olarak 
çekme, akma gerilmesi değerlerinde ve sertlikte artışa neden olduğu bulunmuştur. Statik yaşlandırma ısıl 
işlemi uygulanmış numunelerin çekme deneyi sonuçlarında en düşük çekme dayanımı 100

o
C’ de yaşlandırılan 

numunede 702 N/mm
2
 olarak bulunmuştur. En yüksek gerilim değeri ise 500

o
C’de yaşlandırılan numunede ve 

801 N/mm
2
 olarak tespit edilmiştir. En düşük akma dayanımı solüsyona alınmış şekliyle test edilen numunede 

618 N/mm
2
 olarak bulunmuştur. En yüksek akma dayanımı ise 500

o
C’de yaşlandırılan numunede ve 749 

N/mm
2
 olarak tespit edilmiştir. En düşük sertlik 100

o
C’ de yaşlandırılan numunede 278 HV5 olarak 

bulunmuştur. En yüksek sertlik ise 500
o
C’de yaşlandırılan numunede ve 333 HV5 olarak tespit edilmiştir. 

Numunelerdeki mukavemet ve sertlik artışlarının sebebi 300
o
C’ye kadar olan yaşlandırma sıcaklıklarında 

arayer atomları ile ilişkili olduğu düşünülürken daha yüksek yaşlandırma sıcaklıklarında ise yapıda oluşan 
kromca zengin fazlardan oluşan çökeltilerden kaynaklandığını düşündürmektedir. 600 

o
C sıcaklıkta 

yaşlandırılan numunenin maksimum çekme, akma dayanımındaki ve sertlikteki düşme aşırı yaşlanmanın 
başladığına işaret etmektedir. 

  Solüsyona alma ısıl işlemi uygulanan dubleks paslanmaz çelik numunelerin gerilim-uzama eğrisinde 
görülmeyen belirgin akma davranışı yaşlandırma ısıl işleminden sonra görünür hale gelmiştir.  

  Statik deformasyon yaşlanmasının en belirgin işaretlerinden olan akma dayanımındaki değişim değeri (∆Y1) 
500

o
C’ye kadar artan yaşlanma sıcaklığına bağlı olarak arttığı, ancak 500

o
C’den sonra ise düştüğü tespit 

edilmiştir. En yüksek akma dayanımındaki değişim 500
o
C sıcaklıkta 131 MPa olarak tespit edilmiştir. Bu 

durum dubleks paslanmaz çeliklerin deformasyon yaşlanmasına maruz kaldığına net olarak işaret etmektedir.  

 Yaşlandırılan numunelerde sertlik artışıyla birlikte % kopma uzamasında genelde düşüş gözlenmiştir. En 
düşük % kopma uzaması değeri 500

o
C sıcaklıkta yaşlandırılan numunede % 14,5 olarak bulunmuştur. 

Yaşlanmaya bağlı sertliğin ve mukavemet artışı şekil alabilirliği bir miktar olumsuz yönde etkilemiştir. 

  Dubleks paslanmaz çeliğin mikroyapısı yaklaşık olarak % 50 ferrit ve % 50 ostenit fazlarından meydana 
gelmiştir. Genel olarak kırılma yüzey görüntülerindeki girinti ve çıkıntılar numunelerin sünek bir kırılma 
davranışıyla ayrıldığına işaret etmektedir. Ancak ayrılmaların tane içi kırılmalar şeklinde meydana geldiği 
görülmektedir. Ancak en yüksek sertlik, akma ve çekme dayanımının elde edildiği 500

o
C sıcaklıkta 

yaşlandırıldıktan sonra test edilen numunenin kesit daralması daha az meydana geldiği görülmektedir. Buda 
optimum yaşlanmanın bu sıcaklıkta meydana geldiğine işaret etmektedir. 
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Özet 
 
Bu bildiri, dünyada askeri araçların dış tehditlere karşı korunmasında yaygın olarak kullanılan, Amerikan Askeri 
Standardı MIL-A-12560 zırh çeliğine alternatif olarak, daha yüksek balistik ve çarpma tokluğuna sahip beynitli 
zırhların üretiminin uygunluğunu göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu bildiri, bu tür beynitli zırhların 
üretiminin ve kontrolünün nasıl yapılabileceği konusunda da bilgi içermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: beynitli zırh, izotermal dönüşüm, Mikroyapı, Balistik test, Çarpma tokluğu. 

 

METALLOGRAPHICAL AND MECHANICAL EXAMINATIONS OF 
BAINITIC ARMOR STEELS 

 
 
Abstract  
 
This work was carried out to show production suitability of bainitic armor steel having higher ballistic properties 
compared to the MIL-A-12560 armor steel. Also present investigation contains knowledges about the production 
and controlling the production processes of bainitic arm steel.  
 
Keywords: Bainitic armor, Isothermal transformation, microstructure, Ballistic test, Impact toughness 

 
1. Giriş 
 
Diğer tüm çelikler gibi zırh çelikleri de dünyada önemli bir pazar payına sahiptir. Bu çelikler genellikle kullanım 
alanlarına göre farklı kimyasal bileşimlere sahip olsalar da, hepsinin temel amacı silahlı tehditlere karşı koruma 
sağlamaktır. Zırh çelikleri dünyada yaygın olarak MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 Amerikan Askeri Standartlarına 
uygun, menevişli martensitli içyapıya sahiptir. Bu çelikler, AISI 5130 standart çeliğinin bileşimine yakın çeliklerden 
üretilmekte ve Amerika sırf bu çeliklerin üretimi ve tedarikçisi konumunda olduğundan, dünyadaki pazar payının 
büyük bir kısmını elinde tutmaktadır. 
 
Bugüne kadar kullanımı yaygın olan bu çelikler, zırhlı personel taşıyıcılardan tanklara kadar çeşitli birçok araçta 
kullanılmış fakat, gelişen modern silahlara karşı koymakta yetersiz kaldıklarından, alternatif zırh çeliklerinin üretimi 
konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde adımlar atılmaya başlanmıştır. Amerikan üretimi olan M1A1 ve M1A2 
tanklarında kullanılan uranyum alaşımlı zırh çelikleri ve İngilizler tarafından son yıllarda ortaya çıkarılan beynitli 
zırhlar bunlara birer örnektir [1] . 
 
Temelde, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 çeliklerinin menevişli martensitli içyapılarda fakat farklı mekanik 
özelliklerde olmalarının nedeni, sürekli döküm ve sıcak haddeleme işleminden sonra bu çeliklere uygulanan ısıl 
işlemlerdir. Bu çeliklerin kullanım amacı 7,62 mm, 12,7 mm, 14,5 mm ve 20 mm çaplara sahip mermilere karşı 
araç ve personelin güvenliğinin sağlanmasıdır. Fakat, çapları bahsedilen boyutlardaki gibi olan, çerkirdeklerinin 
şekli ve malzemesi farklı bazı mermiler, bu tür standart zırhlar tarafından engellenememekte ya da yeterli 
korumayı sağlayamamaktadır. Mermilerin hızları ve çarpma şiddetleri göz önüne alınarak yapılan balistik 
testlerde, bu çeliklerin kırılma ya da delinmeye karşı koyabilmelerinin ancak çarpma toklukları, kırılma toklukları 
ve sertliklerinin artırılması ile sağlanabileceği bilinmektedir [2]. Zırh çelikleri ile ilgili olarak bugüne kadar birçok 
araştırma yapılmıştır. Maweja ve diğerleri [3], düşük karbonlu zırh çeliklerinde Ms sıcaklıkları göz önünde 
bulundurularak elde edilen üç farklı martensitli içyapı oluşturulmuş ve farklı bir çalışmada da [3] menevişlemenin 
zırh çeliklerinin balistik özelliklerine olan etkisini araştırmıştır. Badeshia [1] düşük karbonlu çeliklerde, yüksek 
sertlik elde etmek için “sert beynit” adını verdiği yapıların oluşumunu termodinamik yöntemlerle açıklamış ve 
mekanik deneyler yapmıştır. Atapek v.d. [4] beynitli içyapılar elde ettikleri AISI 4340 zırh çeliklerine 7.62mm zırh 
delici balistik testler uyguladıktan sonra bu çeliklerin içyapılarındaki mekanik etkilere bağlı bozunumları 
incelemişlerdir. Jena v.d. [2] farklı sıcaklıklarda uygulanan ısıl işlemlerin standart martensitli zırh çeliklerinin 
balistik testlerde verdikleri sonuçları incelemişlerdir. Diğer taraftan M.Raguraman ve diğerleri [5] Sonlu Element 
Çözümlemesi (Finite Element Analysis) yöntemi ile standart zırh çeliklerine uygulanan balistik testlerin 
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modellemesini yaptılar ve standart zırhların hareket halindeki bir merminin çarpması sonucu nasıl etkilendiklerini 
göstermişlerdir. M.Raguraman farklı bir çalışmasında [6] ise LS-DYNA 970 bilgisayar yazılımını kullanarak 
standart zırh çeliklerine uygulanan balistik testlerde bu çeliklere çarpan mermilerin farklı çarpma açılarındaki 
modellemelerini yapmışlardır. Bu çalışmada ise standart MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 zırh çeliklerine ek olarak 
AISI 4340 çeliğinin de numunelerine çözündürme işlemi uygulanmış ve sonra bu çeliklerin sürekli soğuma 
dönüşüm çizgeleri (CCT) ve sıcaklık-zaman dönüşüm (TTT) çizgeleri ve bununla beraber “eşısıl dönüşümleri” 
uygulanarak beynitli içyapılar oluşturulmuştur. Daha sonra bu üç farklı tür zırh çeliği numuneleri üzerinde çarpma 
tokluğu ve sertlik taramaları uygulanıp sonuçlar kıyaslanmış ve birbirlerinden üstün olan özellikleri incelenmiştir.   
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Çelikler ve Uygulanan Isıl İşlemler 
 
AISI 4340 çeliği, AISI 5130 çeliği ile hemen hemen aynı özelliklere sahip MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 çelikleri ile 
kıyaslandığında daha iyi mekanik ve balistik sonuçlar vermektedir

4
. Şekil 1’de AISI 4340 çeliğinin sıcaklık-zaman 

dönüşüm çizgesine (TTT) bakıldığında açıkça görülmektedir ki, beynit bölgesinin bir soğuma eğrisi ile kesilmesi, 
AISI 5130 ve dolayısıyla MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 çeliklerine nazaran daha kolaydır (Şekil 1). Bununla 
birlikte Şekil 2-a ve 2-b’ye bakıldığında, akma dayancı ve kırılma tokluğuna göre sıralama yapıldığında, AISI 4340 
çeliğinin değerlerinin diğerlerine nazaran daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu çeliklerin ASTM A751’e 
göre kimyasal bileşimleri ve bazı mekanik özelliklerinin karşılaştırmaları Çizelge 1’de gösterilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                        (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c)   (d) 

 
Şekil 1. (a) AISI 5130 çeliğine benzer özellik gösteren AISI 5135 çeliği için CCT, (b) AISI 5130 çeliğine benzer 

özellik gösteren AISI 5135 çeliği için TTT,(c) AISI 4340 için CCT (d) AISI 4340 için TTT 
7 
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(a)                                                               (b) 
 

Şekil 2. Akma dayancı ve kırılma tokluğu değerlerine göre AISI 5130 ve AISI 4340 çeliklerinin karşılaştırmaları
8
 

 
Çizelge 1. AISI 4340, AISI 5130, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 çeliklerinin kimyasal bileşimleri ve çekme, çarpma 

ve sertlik özellikleri
8 

 

Kompozisyon ve 
Mekanik Özellikler 

AISI 4340 (205
o
C 

menevişleme ve 
suverme) 

AISI 5130 (205
o
C 

menevişleme ve 
suverme) 

MIL-A-
46100 

MIL-A-
12560 

C % 0.38-0.43 0.28-0.33 0.32 0.30-0.35 

Cr % 0.70-0.90 0.80-1.10 0.30-0.40 0.30-0.40 

Mn % 0.60-0.80 0.70-0.90 0.30-0.40 0.30-0.40 

Mo % 0.20-0.30 - 0.07-0.15 0.07-0.15 

Ni % 1.65-2.00 - 0.5 0.5 

Pmax % 0.035 0.035 0.020 0.025 

Smax % 0.04 0.04 0.010 0.015 

Si % 0.15-0.35 0.15-0.30 0.20-0.30 0.20-0.40 

Sertlik (HRc) 46-54 43-51 50-53 27-40 

Kırılma Tokluğu 
(MPa.m

1/2
) 

44-66 27-50 27-50 27-50 

Akma Dayancı (MPa) 1.51x10
3
-
 
1.85x10

3
 1.37x10

3
-1.67x10

3
 

1.37x10
3
-

1.67x10
3
 

1.37x10
3
-

1.67x10
3
 

 
İçyapı özelliklerine dayanılarak, beynitli zırh çeliklerinin üretiminin ve mekanik testlerinin de yer aldığı bu 
çalışmada kullanılan AISI 4340, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 çeliklerinin numunelerinin boyutları ve uygulanan 
ısıl işlemler Çizelge 2 ve Çizelge 3’te gösterilmektedir. 
 

Çizelge 2. Deneyde kullanılan AISI 4340, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 numunelerinin boyutları 
 

AISI 4340  MIL-A-46100 MIL-A-12560 

160 X 140 X 15 mm 160 X 160 X 25mm 160 X 160 X 25mm 

 

Çizelge 3. AISI 4340, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 numunelerine uygulanan ısıl işlemler 
 

Isıl İşlem AISI 4340 MIL-A-46100 MIL-A-12560 

Östenitleme 950 
o
C (60 dk) 950

 o
C (60 dk) 950

 o
C (60 dk) 

Eşısıl Dönüşüm 400
 o

C (15 dk) 450
 o

C (15dk) 450
 o

C (15 dk) 

Suverme (ortam sıcaklığı) 14
 o

C 17
 o

C 22
 o

C 
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3. Bulgular ve Değerlendirmeler 
 
3.1. Mekanik Deneyler 
 
Uygulanan ısıl işlemler sonucunda bu çeliklerin herbirinden alınan beş numunede ASTM E18 ve ASTM E140 
standartları göz önünde bulundurularak Şekil 5’teki gibi yapılan sertlik taramaları sonucunda, Çizelge 4’te 
gösterildiği gibi AISI 4340 çeliğinin sertlik değerleri diğer standart zırh çeliklerine nazaran daha yüksektir. Bunun 
sebebi AISI 4340 çeliğinin diğer standart zırh çeliklerine oranla sahip olduğu yüksek karbon oranıdır.  
 
Sertlik değerleri dışında, bu çeliklerin sahip olduğu tokluk değerleri de Çizelge 5’te gösterilmektedir. Çarpma 
tokluklarının ölçümü Amerikan Askeri Standartları’nda

9
 yer aldığı şekilde, -40 

o
C’de yapılmış ve AISI 4340 

çeliğinin çarpma değerleri ile karşılaştırımlıştır. Amerikan Askeri Standartları’nda belirtildiği gibi MIL-A-46100 için 
çarpma enerjisi 10 ft.lbs (13.55 J), MIL-A-12560 çeliği için çarpma enerjisi ise 20 ft.lbs (27 J)’dür. Çizelge 5’te 
MIL-A-46100, MIL-A-12560 ve AISI 4340 çeliğinin beş adet numuneden alınan çarpma tokluğu değerleri 
kıyaslanmış ve diğer çeliklerden farklı olarak sünek kırılma gösteren AISI 4340 çeliğinin kırılma yüzeyinin SEM 
incelemesi şekil 4’te gösterilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 3. AISI 4340, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 numunelerinin kırılma özellikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. AISI 4340 çeliğinin sünek kırılan yüzeyinin SEM incelemesi 

 
 

Kırılma Yüzeyi 

Mikro-Çatlak 
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Çizelge 4. Deneyde kullanılan 50x10x10mm ebatlarındaki AISI 4340, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 çeliklerinin 

beş farklı çarpma numunelerinin sertlik değerleri 
 

Ölçüm Yapılan 
Numune 

AISI 4340 (HRc) MIL-A-46100 (HRc) MIL-A-12560 (HRc) 

1 50 48 37 

2 53 47 34 

3 51 44 38 

4 50 46 35 

5 48 45 36 

ORTALAMA 50±1 46±1 36±1 

 
 

 
 
 

Şekil 5. 10x10x50mm boyutlarındaki çarpma numunelerinden alınan sertlik ölçümlerinin bölgeleri 

 
 

Çizelge 5. AISI 4340, MIL-A-46100 ve MIL-A-12560 numunelerin boyutları ve -40
o
C’deki çarpma tokluğu değerleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. İçyapı İncelemeleri 
 
Şekil.1’de de görüleceği üzere, CCT ve TTT çizgelerine bağlı kalınarak uygulanan ısıl işlemler neticesinde, MIL-A-
46100 ve MIL-A-12560 çeliklerinde beynit oranı yaklaşık olarak %50-55, AISI 4340 çeliğinde ise %90’a kadar 
çıkabilmektedir. Bunun nedeni, AISI 4340 çeliğinin sahip olduğu sıcaklık-zaman dönüşüm eğrisindeki beynit 
bölgesine, 1-100 saniye içinde (perlit bölgesine girmeden) östenitleme sıcaklığından, Ms sıcaklığına kadar 
düşmesi ile ulaşılabilmesidir. AISI 4340 çeliğinin bu özelliği, MIL-A-46100, MIL-A-12560 ve dolayısıyla AISI 5130 
çeliğinde görülemediğinden elde edilebilecek beynit oranı AISI 4340 çeliğinde daha yüksektir. 
 
Şekil 6’da da görüldüğü gibi, beynitli içyapılara sahip bu çeliklerden, 500x büyütmedeki MIL-A-46100 ve MIL-A-
12560 çeliklerinde beynitli tanelerinin herbirinin boyutu, 1660x’de SEM’de çekilmiş olan AISI 4340 çeliğinin beynit 
tane boyutundan büyüktür. Bu olgu Hall-Petch (1) denklemine dayanılarak şöyle açıklanabilir: eğer tane boyutu 
artarsa, malzemenin akma direnci azalır. Bu da göstermektedir ki bu çeliklerde görülen beynitli tane boyutlarının 
arasındaki fark, çarpma tokluğu değerlerini etkilemektedir. Şekil 7’de 500X büyütmede MIL-A-12560 çeliği ile AISI 
4340 çeliğinin beynitli tane boyutu arasındaki farkı gösteren ölçümler yapılmış, sonuçları ise Çizelge 6’da 
gösterilmiştir. 
 
σy= σo + k. [d]

-1/2
                      (1) 

  

Ölçüm Yapılan Numune  AISI 4340 
 50 X 10 X 10mm 

(J) 

MIL-A-46100 
55 X 10 X 10mm 

(J) 

MIL-A-12560 
50 X 10 X 10mm 

(J) 

1 30 11 28 

2 34 10 26 

3 32 9 29 

4 25 13 27 

5 28 12 29 

ORTALAMA 30±2 11±2 28±2 
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(a) (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 

Şekil 6. (a) 500x büyütmede MIL-A-46100 (OM), (b) 500x büyütmede MIL-A-12560 (OM) (c) 1660x büyütmede 
AISI 4340 (SEM) çeliklerinin içyapıları 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 

Şekil 7. 500X büyütmede (a) MIL-A-12560 çeliğinin beynitli tane boyutu (b) AISI 4340 çeliğinin içyapısında 
görülen beynit tane boyutu 

 

  

Beynit 

Beynit 

Beynit 
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Çizelge 6. AISI 4340, ve MIL-A-12560 numunelerin içeriğindeki beynitli tane boyutları  
 

 MIL-A-12560 AISI 4340 

En 105.42 μm 70.92 μm 

Boy 89.54 μm 45.20 μm 

(En+Boy)/2 97.48 μm 58.06 μm 

 
4. Sonuçlar 
 
1. Bu çalışmada kullanılan numunelere henüz balistik test uygulanamamasına karşın, açıkça görülmektedir ki 

AISI 4340 çeliği ile birlikte standart zırh çeliklerinde de beynitli içyapılar elde edildikten sonra AISI 4340 çeliği 
diğer çeliklerden farklı olarak yüksek çarpma tokluğu ve yüksek sertlik değerlerine sahip olmuştur. Bunun 
temel nedeni, bu farklı çeliklerin sahip oldukları kimyasal bileşimleri ile uygulanan ısıl işlemler ve uygulanan 
ısıl işlem sonucu elde edilen beynitli içyapılardaki beynitli tane boyutlarının diğer çeliklerden farklı olmasıdır. 
Küçük tanelere sahip çeliklerin çarpma toklukları Hall-Petch denklemi göz önünde bulundurulduğunda diğer 
çeliklere göre daha yüksektir. 

2. Bu çalışma sonucunda, ülkemizde farklı amaçlar için yaygın olarak üretimi yapılmakta olan AISI 4340 çeliğinin 
içyapısal ve mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak bu çeliğin diğer standart zırh çeliklerinden daha 
üstün özelliklere sahip olduğu gösterilmiş ve bu çeliklerin ileride standart olarak üretilen, ithal zırh çeliklerinin 
yerine kullanılabileceği öngörülmüştür. 
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Özet 
 
Bu bildiride, dünyada aşınma sorununa bir çözüm olarak mantarı sertleştirilmiş EN 13674-2 standardı R350HT 
raylar ve dünyada önemi yeni gündeme gelen beynitli raylar anlatılmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: R260 ray çeliği, EN standardı R350HT, beynitli ray çeliği  

 

HIGH SPEED TRAIN PHENOMENA, HEAD HARDENED RAIL AND 
BEYNITIC RAIL STEEL 

 
Abstract 
 
This paper is focused on beynitic rails, newly revived, and the R350HT grade rail which is developed 
in order to solve to wear problem at world produced according to EN 13674-2  
 
Keywords: R260 rail steel, EN R350HT, beynitic rail steel  
 
 
 

Giriş     
 
Gerek CO2-salımı, gerekse trafik yoğunluğu artışları birçok ülkede, hükümetleri, taşımacılılık politikalarını yeniden 
değerlendirmeye yöneltmektedir. Aynı mesafe üzerindeki Yüksek Hızlı Tren(YHT)-taşımacılığı, karayolu ve 
havayolu taşımacılığındakine göre ~%10 CO2 salımı yaratmaktadır. YHT’ler seyahat süresini kısaltmakta, 
seyrüsefer sıklığını arttırmakta, ayrıca rahatlık ve güvenlik sağlamaktadır. Bu nedenlerle, YHT-taşımacılığı çok 
büyük üstünlükler getirmektedir. 
 
Son 10 yılı aşkın bir süredir dünyada mantarı sertleştirilmiş ray üretimi önem kazanmıştır

1
. Bunun nedeni bir 

yandan R260 raylarının aşınma dirençlerinin yeterince yüksek olmaması, diğer yandan hızlı tren uygulamalarında 
yetersiz kalmalarıdır. Bunun ilk fark edilişi 1960’lı ve 1970’li yıllara rastlar

2,3
. Araştırmalar ray çeliklerinin içyapısına 

yönelmiş ve kaba taneli perlitlli içyapıdan sıkı dizili perlitli içyapıya yönelmiştir
4,5

. Artık dünyada yaygınlaşan ve 

Türkiye’ de de başlatılan hızlı tren işletmeciliği içinde R350HT standardı raylar daha çok kullanılmaya 
başlanmıştır.  
 
Özelliklede Avrupa’ da Almanya’da 1903’de 210km/sa hızla başlayan hızlı tren uygulaması, 1955’de Fransa’nın 
331km/sa hıza ulaşmasıyla devam etmiştir. Günümüzde Avrupa’ da ve dünyada 200-250km/sa hızla giden hızlı 
trenler kullanılmaktadır

6
. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya,İspanya, Belçika, Japonya, Kore, Taiwan ve ABD, YHT 

işletmeciliğinde oldukça yolalmış durumdadır. Fransa 1900 km’lik YHT-hattıyla Avrupa’nın en geniş ağına sahiptir 
ve bunu 2020’ ye dek 4000 km’ye çıkarmayı planlamıştır. İspanya ise 2020’ye dek Fransa’yı geçecek planlar 
yapmıştır; İspanyollar 2020’de YHT’lerinin hızını 350 km/sa’e çıkarmayı planlamıştır.   
 
2009’da dünyada 10.739 km hatta çalışan 1750 YHT vardı. 2010 itibariyle 200 km/sa üzerinde seyreden 2500 
YHT bulunmaktadır. Halen dünyada 13.469 km YHT-hattı inşa halinde, 17.579 km YHT-hattı ise planlanmış 
durumdadır. 2020 yılında dünyadaki YHT-hatları 41.878 km’ye ulaşacaktır. 
 
Hızlı tren seyahat sürelerini kısaltmakla kalmayıp ayrıca, seyahat sıklığını arttırmış, konforu, güvenliği ve 
güvenilirliği sağlamış ve çevreye olan zararı en aza indirgemiştir. Bununla birlikte, belli başlı ray sorunlarını da 
beraberinde getirmiştir. Özellikle, dar yarıçaplı dönemeçlerde (=kurp < r=2000m) lokomotif ve vagonların 
tekerlekleri ile raylar arasındaki aşırı sürtünmenin etkisiyle, iç raylar çabuk aşınmakta ve kısa sürede 
yenilenmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluk tren trafiği aksamalarına ve yüksek malzeme ve işçilik bedellerine yol 
açmaktadır. Aynı durum, Türkiye’de TCDD’nin önümüzdeki 10 yıl içinde döşemeyi planladığı 15.000km yeni hızlı 
tren hatları

7
 için de geçerlidir. 
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Uluslararası Demiryolları Birliği
8
 (UIC)’ nin Mart 2005 tarihli 721 numaralı talimatı, yarıçapı 400m’ den az 

dönemeçler için mantarı sertleştirilmiş ray kullanımını zorunluluk düzeyinde, 400-700 m yarıçaplılarda ise tercihli 
olarak kullanımını önermektedir. 
TCDD’ nin özellikle küçük yarıçaplı (<r=2000m) dönemeçler ile ivmelenme bölgeleri gibi hızlı aşınma görülen 
yerlerde ve ağır yük trafiği ile hızlı tren hatlarında mantarı sertleştirilmiş ray kullanımı ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 
kullanımı zorunluluk haline gelen ve halen yüksek fiyatlarla yurtdışından satın alınan mantarı sertleştirilmiş 
rayların yurtiçinde üretilerek dışa bağımlı kalınmaması TCDD için son derece önemlidir. 
Bugün yaygın olarak kullanılan raylar R260 simgesiyle bilinmektedir ve mantarüstü sertlikleri ~260BHN 
düzeyindedir. Sertleştirilmiş olanlar ise R350HT (Çizelge 1) simgesiyle tanınmakta ve mantarüstü sertlikleri 350-
390BHN düzeylerindedir. Bu raylar EN 13674-1 standardına uygun olarak üretilir ve kaliteleri bu standardın 
öngördüğü testlerle belirlenir. 
 

Çizelge 1. Rayların kimyasal bileşimleri  

 

  
TCDD Şartnameleri/ağırlık% 

C Si Mn P S 

R260 0.70-0.80 0.20-0.60 0.95-1.25 0.030(en fazla) 0.008-0.030 

R350HT 0.70-0.82 0.13-0.60 0.65-1.25 0.025(en fazla) 0.008-0.030 

 
R350HT simgesindeki HT bu raylara ısıl işlem uygulandığını belirtmektedir. Ayrıca, uluslararası standartlar, bu 
rayların içyapılarının martensit, beynit, tane sınırı sementiti ve ferrit ağı içermemesi koşulu taşımaktadır

9
. Bu 

nedenle, mantar içyapısının sıkı dizili ya da ince perlit diye bilinen, sementitin katmanlararası uzaklığının çok 
düşük olduğu bir perlit oluşumu gerekmektedir.  
 
Mantarı sertleştirilmiş ray çeliği üretiminde, mantarı sertleştirme işleminde çok dikkatli soğutmalar 
uygulanmalıdır

10
. Bunun için belirlenmesi gereken parametreler arasında, soğutma öncesi ray sıcaklığı/sıcaklık 

dağılımı, soğutma hızı, soğutma ortamı (su+yağ+basınçlı hava), ray parçasının soğutma biçimi, TTT ve CCT 
çizgelerine göre soğutma ortam sıcaklığı, soğutma ortamında bekletme süresi yer almaktadır.  
 
Bunu gerçekleştirmek amacıyla, 2 ayrı teknoloji uygulanmaktadır. Birisi daldırma, diğeri püskürme olarak bilinir. 
~900

0
C sıcaklıkta haddeden çıkan raylar önce biriktirilir ve sonra, ısıtılıp daldırma istasyonunda bir sıcak banyoya 

daldırılarak bir izotermal ısıl işlem uygulanır. Püskürme teknolojisinde ise, kızgın raylar haddeden çıktığında bir 
araısıtma uygulaması ve sıvı püskürtme işlemiyle soğutularak sıkı dizili perlitli içyapı oluşturulur. Bu teknolojileri 
kullanarak mantarı sertleştirilmiş ray üreten dünyada yalnızca birkaç şirket vardır ve bunlar da teknoloji bilgilerini 
paylaşmamaktadır. Bu nedenle, oldukça pahalı olan bu rayları Türkiye kendi üretmek zorundadır. 
 
Bunun da ötesinde, beynit içyapılı raylar da dünyanın çeşitli ülkelerinde denenmektedir

11,12
. Beynitli çelikler 

üzerine en kapsamlı araştırmaları Bhadesia yapmıştır
13,14

. Polonya’ da bir deneme hattında bu çelikler 

denenmeye başlanmıştır. Beynitli raylar düşük karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklerden üretilmektedir. Bu nedenle 
kaynaklanabilirlikleri de daha yüksektir. Ayrıca, sıkı dizilimli perlit ile karşılaştırıldığında daha iyi sertliğe, akma 
dayancına, yorulma direncine ve aşınma direncine sahiptir

5
. Sıkı dizilimli perlit içyapılı çelikler (R350HT) ile 

beynitli çeliklerin kimyasal bileşimleri ve bazı mekanik özelliklerinin karşılaştırmaları Çizelge 2 ve 3’de 
gösterilmektedir

15,16
. 

 
 Çizelge 2. Sıkı dizilimli perlitli raylar ile beynitli rayların kimyasal bileşim karşılaştırmaları 

 
 
 
 
 

 
Çizelge 2’ de de görüldüğü gibi, beynitli raylar için karbon oranının düşük olması öngörülmüştür. 
Alaşım elementleri ekleyerek de beynit oluşumunda uygulanacak olan izotermal dönüşümün olabilirliği 
arttırılmıştır. Dünya da halen denenmekte olan beynitli ray çeliği üretiminde düşük karbonlu ve düşük 
alaşımlı çelik kullanımakta ve içyapısal olarak aşağı beynit oluşumuna yönelinerek aşınma direnci 
özelliği sağlanmaya çalışılmaktadır.  
 

 Çizelge 3. Sıkı dizili perlitli ray çelikleri ile beynitli çeliklerin mekanik özelliklerinin karşılaştırmaları 

 
 

RAY C Si Mn Cr Mo Nb V 

Perlitli 0.65-0.80 0.25-0.95 0.75-1.45 0-0.50 0 0 0-0.10 

Beynitli 0.20-0.55 0.40-0.45 0.40-2.10 0-0.20 0-2.0 0-0.15 0-0.10 

 
Çekme 

Dayancı(MPa) 
Çekme 

Uzaması(%) 
Kırılma 

Tokluğu(MPa) 
Çarpma Tokluğu(u 

çentiği)(J) 
Yorulma 

Dayancı(MPa) 

Perlitli ray çeliği 1300 13.5 43 20 750 

Beynitli ray çeliği 1420 15.5 98 39 870 
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Çizelge 3’ de beynitli ray çeliklerinin özellikle çekme dayancının ve kırılma tokluluğunun sıkı dizili perlitli ray 
çeliğine göre çok daha iyi olduğu görülmektedir. Böylelikle, EN standart R350HT çeliğinin istenilen aşınma direnci 
sağlamasıyla birlikte, beynitli içyapıya sahip ray çeliğinin R350HT çeliğine alternatif kullanılabilir olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
R260 ile R350HT standardı rayların kimyasal bileşiminde çok büyük farklar olmadığı için (Çizelge 1) bu 
araştırmada KARDEMİR’ den sağlanan raylar seçilmiştir. 

 
2.1. Numunelerin Hazırlanışı 
 
50 cm uzunluğundaki ray parçalarından 10 mm kalınlığında kesitler mekanik elektrikli testere kullanılarak çıkarıldı 
ve ısıl işlemler uygulandı. 

 
2.2. Uygulanan Isıl İşlemler 
 
Gerçek üretim sırasında hadde çıkışı ~950

0
C sıcaklıktadır. Bu nedenle kesilen ray parçalarına 

950
0
C’de 45 dakika bir östenitleme işlemi uygulanmıştır. Kullanılan çeliklerin karbon içeriği 

bakımından AISI 1060 çeliğine yakın olduğundan Şekil 1’ deki TTT çizgesi kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. AISI 1060 standart çeliğinin TTT Çizgesi

17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Ray mantarının boyutları 

 
Isıl işlemler 10mm kalınlığındaki ray parçalarına uygulandıktan sonra Şekil 2’de görüldüğü gibi 10x10x15mm 
boyutlarında kesilen numuneler üzerinde, içyapı incelemeleri yapılmıştır. 
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2.2.1. Perlit İçyapı Eldesi 
 
Mantardan alınan 2 numuneye, östenitlendikten sonra, kaba perlit ile sıkı dizili perlit arasındaki farkları görmek 
üzere, iki farklı ısıl işlem uygulandı. 1 numune havada soğutulurken, diğer numuneye 600

0
’de 30 dakika izotermal 

ısıl işlem uygulandı. 

 
2.2.2. Beynit İçyapı Eldesi 
 
Aynı zamanda, yine mantardan alınan 5 numuneye 350

o
C sıcaklıkta 15 dakika izotermal dönüşüm uygulanarak 

aşağı beynit eldesi hedeflendi. 

 
2.3. Sertlik Taramaları 
 
Sertlik taramaları Şekil 3’de görüldüğü gibi standarda uygun şekilde yapılmıştır. Yuvarlaklar sertliklerin alındığı 
noktaları göstermektedir. 

 
 

  Mantar yüzeyinden alınan                    
                                                                                                                                    sertlikler   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Ray mantarına uygulanan sertlik taraması 
 

2.4. Metalografik İçyapı İncelemeleri 
 
Metalografi numuneleri, olağan metalografi yöntemleri kullanılarak hazırlandı ve dağlayıcı olarak %2’lik ve %5’lik 
Nital çözeltileri kullanıldı. Metalografik incelemeler ise Nikon ECLIPSE L150 marka optik mikroskop ve Zeiss, 
EVO LS 15 marka elektron mikroskobu kullanılarak yapılmıştır.  

 
3. Bulgular ve Değerlendirmeler 
 
3.1. Isıl İşlemler 
 
Östenitleme işleminden sonra, kullanılan 2 numuneden birine kaba perlit elde etmek için havada soğutma işlemi 
uygulanırken, ikinci numuneye sıkı dizili perlit elde etmek için 600

0
C’de 30 dakika izotermal dönüşüm 

uygulanmıştır (Şekil 4). İzotermal dönüşüm uygulanan numunenin 30 dakikanın sonunda suya atılarak soğuması 
sağlanmıştır. Uygulamaların sonucunda istenilen içyapılar elde edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 4. %0.75C+%1Mn içerikli bir ray çeliğinin sürekli soğuma dönüşüm diyagramı
18
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Diğer yandan, mantardan alınan 5 numuneye östenitleme işleminden sonra 350
0
C’de 30 dakika izotermal 

dönüşüm uygulanmış ve 30 dakikanın sonunda suya atılarak soğutulmuştur. Uygulanan bu izotermal dönüşüm ile 
aşağı beynitin %90-95 oranında oluştuğu yapılan metalografik incelemelerle gözlenmiştir. Kalan %5-10 oranının 
ise martensit olduğu saptanmıştır.  %100’e yakın beynit elde edilemesinin muhtemel nedeni, TTT çizgesi göz 
önüne alındığında, izotermal dönüşüm süresinin yeterli olmaması ile açıklanabilir. 

 
3.2. Sertlik Taramaları 
 
50 cm uzunluğundaki raylardan kesilen 10 mm kalınlığındaki kesitlere ısıl işlemler uygulandıktan ve kaba perlit, 
sıkı dizili perlit ve beynit içyapıları gözlemlendikten sonra Şekil 3’de gösterildiği gibi mantar yüzeyi üzerinden ve 
mantardan derinlemesinden sertlik taramaları yapılmıştır. Bu sertlik değerleri, karşılaştırmaları ile birlikte Çizelge 4 
ve Çizelge 5’te gösterilmektedir. 
 

Çizelge 4. Kaba Perlitli, sıkı dizili perlitli ray numuneleri ve beynitli ray numunelerinin mantar yüzeyinden alınan 

sertlikler  
 

Yapılan Ölçüm Sayısı 
(Yüzeyden Alınan Ölçümler) 

Kaba Perlit 
İçyapılı Numune 

(HB) 

Sıkı Dizili Perlit 
İçyapılı Numune(HB) 

Beynit İçyapılı 
Numune (HB) 

1 299 324 323 

2 297 321 320 

3 295 325 320 

4 292 319 324 

5 293 315 322 

6 292 319 321 

7 298 321 323 

ORTALAMA 295±5 320±5 322±5 

 
Çizelge 5. Kaba Perlitli, sıkı dizili perlitli ray numuneleri ve beynitli ray numunelerinin mantardan derinlemesine 

alınan ölçümler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. İçyapı İncelemeleri     
 
3.3.1. Kaba Perlitli ve Sıkı Dizili Perlitli İçyapılar 
 
Şekil 5’te kaba perlit içeren AISI 1060 çeliğinin optik ve SEM fotoğrafları gösterilmiştir. Bu çeliğin Şekil 5-b’de 
gösterilen SEM fotoğrafı üzerinde yapılan sementit katmanları arasındaki uzaklık,  
ds = 10μm (referans alınan uzunluk) /10 (sementit katmanı) =1 μm olarak ifade edilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yapılan Ölçüm Sayısı 
(Derinlemesine Alınan 

Ölçümler) 

Kaba Perlit İçyapılı 
Numune (HB) 

Sıkı Dizili Perlit 
İçyapılı Numune(HB) 

Beynit İçyapılı 
Numune (HB) 

1 290 312 321 

2 285 308 315 

3 278 301 308 

4 292 319 320 

5 287 309 312 

6 276 299 309 

7 291 311 319 

8 284 305 314 

9 271 300 310 

ORTALAMA 284±5 307±5 314±5 
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(a)  (b) 
Şekil 5. (a) 1000x büyütmede havada soğutulmuş  R260 standardı çelik,  (b) 4000x büyütmede R260 standart 

çeliklerinin içyapıları (SEM fotoğrafı) 
 
Şekil 6’da sıkı dizili perlit içeren AISI 1060 çeliğinin optik ve SEM fotoğrafları gösterilmiştir. Bu çeliğin Şekil 6-b’de 
gösterilen SEM fotoğrafı üzerinde yapılan sementit katmanları arasındaki uzaklık,  
ds = 2 μm (referans alınan uzunluk) /9 (sementit katmanı) =0,22 μm olarak ifade edilebilir. 

 
 
                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)       (b)  
 

Şekil 6. (a) 1000x büyütmede 600
0
C izotermal dönüşüm uygulanmış R260 standardı çelik,  (b) 13170x 

büyütmede(600 derecede izotermal dönüşüm uygulanmış numune) R260 standart çeliklerinin içyapıları (SEM 
fotoğrafı) 

 
3.3.2. Beynit İçyapıları 
 
Şekil 7’de 350

o
C’de izotermal dönüşüm sonrasında AISI 1060 çeliğinin içyapıları görülmektedir. Bu içyapılardan 

da anlaşılacağı gibi içyapı %90-95 oranında alt beynit, geri kalanı ise kalan östenit ve martensittir. Bunun 
muhtemel nedeni, beynit oluşturmak için 350

o
C’de uygulanan izotermal dönüşüm süresinin yeterli olmamasıdır. 

 
 
 
 
 
 
 

Kaba Perlit 

Sementit Katmanları 
Arasındaki 

Uzaklıkların Ölçümü  

Sementit Katmanları 
Arasındaki 

Uzaklıkların Ölçümü  
Sıkı Dizili Perlit 

KPerlit 
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 (a)                                       Martensit                           (b) 
                                                                                                                   
Şekil 7. (a)500x büyütmede 350

0
C’de izotermal dönüşüm uygulanmış numune(b) 2710x büyütmede aynı çeliğin 

SEM fotoğrafı 
 

3. Sonuçlar 
 
1. TCDD’ den alınan R260 standardı raylardan çıkarılan numunlere (10x10x25mm boyutlarındaki) TTT çizgesi 

gözönüne alınarak kaba perlit ve sıkı dizili perlit oluşturmak amacıyla ısıl işlemler uygulandı. Uygulanan ısıl 
işlemler sonucunda havada soğutulmuş rayda kaba perlit içyapısı gözlemlenirken, 600

0
’de izotermal dönüşüm 

uygulanmış rayda sıkı dizili perlit içyapısı elde edilmiştir. Ayrıca, 350
0
’de izotermel dönüşüm uygulanmış 

raylarda ~%90-95 alt beynit %5-10 martensit elde edilmiştir. Martensit oluşumu östenit-beynit dönüşümünün 
tamamlanmamış olmasından ve dönüşmemiş östenitin soğuma sonrası martensite dönüşmesinden 
kaynaklanmaktadır.  

2. Bu çalışmayla sıkı dizili perlit içyapılı R350HT standardı rayın ve ayrıca beynitli rayların da Türkiye’de 
üretilebileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
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Özet 
 
Günümüzde demir esaslı alaşımlar düşük maliyet, bol ve ucuz hammadde kaynakları ve bilinen üretim yöntemleri 
ile hala önemini korumaktadır.  Demir esaslı alaşımlar hayatımızın her alanında yerini alırken, yüksek aşınma 
direnci gerektiren malzemelerin üretiminde de yüksek kromlu beyaz dökme demirler tercih edilmektedirler. Bu 
nedenle madencilikte kullanılan kırıcı parçaları yüksek sertlik ve aşınmaya dayanıklı beyaz dökme demirden 
üretilirler. Yüksek kromlu beyaz dökme demirler, mikroyapıda bulunan krom karbürlerin etkisiyle sementit içeren 
dökme demirlerden daha sert ve aşınmaya daha dirençlidir. Beyaz dökme demirler mikroyapısında süreksiz 
ötektik karbürler ve ikincil karbürler olmak üzere iki çeşit karbür bulundururlar. Bu mikroyapının modifikasyonu ile 
kırıcıların ömrünü arttırmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada bor katılarak modifiye edilen beyaz dökme demire 
yapılan ısıl işlemlerin mikroyapı ve aşınma dayanımı üzerine etkisi araştırılmıştır. Kimyasal bileşim modifiye 
edilerek mikroyapının değiştiği, ısıl işemin sertlik ve aşınma özelliklerini iyileştirdiği tespit edilmiştir. Mikroyapısal 
tanımlama için, Optik ve Elektron Mikroskop Teknikleri kullanılmış olup, faz analizleri için X- ışınları difraksiyon 
(XRD) kullanılarak yapılmıştır. Mekanik özellikler için sertlik ölçümleri ve  aşınma deneyleri yapılmıştır.  
 

Anahtar kelimeler: Beyaz dökme demir, madencilik uygulamaları, aşınma direnci, sertlik. 

 
Abstract 
 
Today, iron based alloys still protect their importance owing to the low cost, wide raw material sources and easy 
production methods. High chromium white cast irons were generally prefered for wear related engineering 
applications. They exhibit higher hardness and wear resistance than  cementite containing cast irons.  In this 
respect, chromium carbide containing white cast irons are attractive for the mining industry.. Their service life can 
further be increased with modification of the microstructure, which contains eutectic and secondary carbides 
within the martensitic matrix. In this study, the effect of heat treatment and boron addition on the microstructure 
and mechanical properties of white cast irons were examined. Optical and electron microscopy and X-ray 
diffraction techniques were used for microstructural characterization, while hardness measurements and wear 
tests were conducted inorder to determine the mechanical properties  
 
Keywords : Hardness, white cast iron, wear, resistance 

 
 
 

1. Giriş 
 
Beyaz dökme demirler, cevher kırıcıları, öğütücü değirmen bilyaları, çeşitli astarlar, tarım alet ve makinaları, 
pistonlar ve dişlileri, çeşitli konveyörler, grayder bıçakları, çeşitli pompolar, pabuçlar, diskler, tuğla kalıpları, 
segmanlar ve barlar, madencilik ve mineral sanayii gibi yüksek abrasif aşınma direnci gerektiren yerlerde 
kullanılmaktadır [1-4 ]. 
 
Sözü edilen alanlarda kullanılan beyaz dökme demirlerin aşınması maddi zararlara ve iş kayıplarına neden 
olmaktadır. Bu nedenle daha sert ve aşınmaya daha dirençli beyaz dökme demirlerin geliştirilmesine gerek 
duyulmaktadır. Yüksek krom molibdenli ve alaşımlı beyaz dökme demirler bu amaca en uygun dökme demir 
gruplarından birisidir    [1-4]. Aşınmaya dayanıklı mikro yapıyı oluşturan Fe-Cr-C üçlü sistemidir. Bu sistemde %15 
kadar krom, sementit fazı içinde demir ile yer değiştirebilir. Ancak daha yüksek krom içeriklerinde sementit 
kararsızdır ve M7C3 hegzagonal karbürüne dönüşür. Krom karbür ağırlıklı olmakla birlikte, bu karbür içinde diğer 
elementler de belli oranlarda çözünür. Aşınma direncini sağlayan krom karbürün sertliği 1500–1800 HV iken, 
sementit 1000–1200 HV sertliğine sahiptir. Mikroyapıda yer alan geniş primer ve özellikle M7C3 tipi ötektik 
karbürler kırma, öğütme, işleme gibi alanlar için gerekli yüksek sertliği ve aşınma direncini verir. Bu özelliği ile 
yüksek kromlu beyaz dökme demirler aşınma uygulamaları için vazgeçilmez malzemelerdir[5-6].  
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Mükemmel aşınma direnci ve tokluk arasındaki denge, ısıl işlem ve alaşımlandırma ile sağlanır. Alaşım 
elementlerinden en önemlisi molibdendir. Molibdenin en önemli etkisi döküm koşullarında ostenit fazını stabil 
etmesidir.  Bor elementi bu alaşımlara tokluğu düşürmeden aşınma dayanımını arttırmak için katılmaktadır. Bor 
ilavesi ile matristeki karbür miktarı azaltılarak yerine boritler oluşturmayı hedeflemektedir[7-11].  
 
Beyaz dökme demirlerin aşınma ve tokluk özelliklerinin geliştirilmesi için standart ısıl işlemler uygulanır. Optimum 
özellikler martensitik bir yapı ile elde edilir. Temel ısıl işlem kademeleri ostenitleme (destabilizasyon)/su verme, 
temperleme,  kritik altı (sub-kritik) ısıl işlem, tavlama ve gerilim giderme işlemleridir. Ostenitleme işlemi krom 
miktarına bağlı olarak değişir ve %12-20 krom içeren alaşımlarda 950-1010ºC, %23-28 krom içeren alaşımlarda 
ise 1010-1090ºC arasında değişir. Su verme işlemi genellikle havada yapılır.  Beyaz dökme demirler bir 
temperleme veya kritik altı ısıl işlemi yapılmadan da kullanılabilirler ancak matrisin tokluğunu arttırmak ve gerilim 
gidermek için temperleme yapılabilir. Kritik altı ısıl işlemi genellikle büyük parçalara uygulanır. Burada amaç 
kalıntı osteniti azaltmak olup bu işlem genellikle 450–600ºC’lerde 8–12 saat uygulanır. Tavlama işlemi diğer bir 
ısıl işlem olup, işlenebilirliği arttırmak için uygulanır. Gerilim giderme işlemi, su vermede oluşan iç gerilimleri 
gidermek için uygulanır[11-13]. 
 

2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada 2 farklı oranda bor içeren ve maden kırıcı uç olarak kullanılan yüksek kromlu beyaz dökme demir 
kullanılmıştır. %21 kromlu numunelerde Bor elementinin etkisini görebilmek için miktarları %0,5-1 aralığında 
değiştirilmiştir. İki farklı numunenin kimyasal bileşimleri Çizelge 2.1’de verilmiştir. Numuneler 
100mmx50mmx50mm boyutlarındadır. Bu numunelere açık atmosferli bir elektrik fırını kullanılarak ısıl işlem 
yapılmıştır. 
 

Çizelge 2.1. Kullanılan beyaz dökme demirlerin kimyasal bileşimi. 
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Isıl işlemin etkisini görebilmek için döküm halindeki alaşımlara Çizelge 2.2'de verilen ısıl işlem uygulanmıştır. 
 

Çizelge 2.2. Alaşımlara uygulanan ısıl işlem aşamaları. 
 

Isıl İşlem Prosesi 

1.Aşama:  Kritik Altı Isıl İşlem  
( 600

0
C de 6 saat → Havada soğutma) 

2.Aşama:   Destabilizasyon:  

(970
0
C de 4 saat ostenitleme → Havada Soğutma) 

3.Aşama:   Temperleme :  

(200
0
C de 4 saat → Havada Soğı) Soğutma 

 

 
Isıl işleme tabi tutulan numunelerin mikroyapısal incelemeleri NIKON L150 optik mikroskop ve Jeol JSM 6400 
taramalı elektron mikroskobu ile mikroyapı fotoğrafları çekilerek yapılmıştır. Ayrıca taramalı elektron mikroskobu 
kullanılarak EDS analizleri yapılmıştır.  
 
XRD analizi Analytical X’Pert Pro MPD X-ışını cihazında 0,8º/dakikalık tarama hızıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
Sertlik ölçümleri için EMCO üniversal test cihazı kullanılmış ve her numune için 5-8 arası ölçüm alınmıştır. Sertlik 
ölçümleri Rockwell C  cinsinden yapılmıştır. 
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Aşınma davranışını belirlemek için ileri - geri aşınma cihazı kullanılmıştır. Aşınma deneylerinde  20N yük ve 
10mm Al2O3 bilye kullanılarak 5000 tur yapılmıştır ve 120m yol alınmıştır. Aşınma  izlerinin ölçümleri için DEKTAK 
profilometre kullanılmıştır. Ölçüm için 2,5 mikronluk uç kullanılmıştır ve ölçümler 30 saniyede alınmıştır.  Aşınma 
iz alanlarını hesaplayabilmek için her numuneden 3 derinlik ve genişlik değeri ölçülmüş ve kürenin yüzey alanı 
formülü kullanılarak aşınma iz alanı bulunmuştur. 0,5 bor içeren dökme demirin döküm halindeki aşınma iz alanı 
referans alınarak, incelenen dökme demirlerin göreceli aşınma direnci hesaplanmıştır. Buna göre  0,5 bor içeren 
dökme demirin döküm hali için göreceli aşınma direnci 1 kabul edilmiştir. 
 
Yazarların yazım tarzının genellikle literatürde kullanıldığı üzere ve burada belirtilen şekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bildiri font boyutu 10 punto ve satır aralıkları genelde kullanıldığı üzere tek satır olarak 
ayarlanacaktır. Yazı fontu Arial dır. Metin her iki tarafa hizalanmalıdır. 
 
3. Sonuçlar ve Tartışma  

 
3.1. Mikroyapısal İnceleme 
 

Bu çalışmada; yapılan ısıl işlemin ve bor miktarındaki değişimin numune mikroyapısı üzerine etkisini görmek 
amacıyla optik mikroskopta incelenmiş numunelerin mikroyapıları düşük büyütmelerde genel görüntü olarak Şekil 
3.1’ de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Isıl işlemli her iki numunenin matrisinde döküm numunelerine göre 
karbürlerin daha homojen dağıldığı görülmektedir. Döküm hali ve ısıl işlemli hali için Şekil 3.1’de açık renkli 
bölümler birincil karbürleri göstermektedir. Birincil karbürler incelendiğinde; döküm halinde %1B içeren alaşımda 
%0,5B içeren alaşıma göre birincil karbürlerin altıgen morfolojiye daha yakın ve daha kaba yapıda olduğu 
görülmektedir. Isıl işlemle beraber ise her iki alaşımda birincil karbür morfolojisinin değişmediği ama hem altıgen 
morfolojideki birincil karbürlerin hem de ötektik karbür hücrelerinin mikroyapıya daha homojen dağıldığı 
görülmektedir. 
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Şekil 3.1.  %0,5 B ve %1 B  içeren alaşımlar için döküm hali ve ısıl işlem sonrası optik mikroskop fotoğrafları. 

 
Şekil 3.2’de her iki alaşım için döküm halinde ve ısıl işlem sonrası yüksek büyütmede optik mikroskop görüntüleri 
görülmektedir. Döküm halinde her iki alaşım için matris; büyük oranda perlit ve az miktarda ferrit karışımından ve 
ikincil karbürlerden oluşmaktadır. Yüksek bor içeren numunede matrisin perlit yapıda olduğu ve matris 
adacıklarının çevresinde karbonun ve kromun döküm esnasında segregasyonu sonucu oluşan açık renkli ferrit 
bölgeleri görülmektedir. Bunun yanında perlitik matrisde  çok küçük ikincil karbürlerin oluştuğu görülmektedir [14]. 
 
Şekil 3.2’de her iki alaşım için ısıl işlem görmüş numunelerin opitk mikroskop görüntüleri görülmektedir. 
Uygulanan kritik altı ısıl işlem ve destabilizasyon ısıl işlemi sonucunda perlitik matris martensite dönüşmektedir. 
Isıl işlemli numuneye baktığımızda özellikle %1B içeren alaşımın matrisinde çökelen ikincil karbürler döküm haline 
göre daha net görülmektedir. Seçilen destabilizasyon sıcaklığı (970

0
C) düşük tutularak ilk çökelen bu karbürlerin 

çözünmesi engellenmiştir. Bu yüzden kritik altı ısıl işlem ve ostenitleme sonrası matris martensit ve ikincil 
karbürler içermektedir. Son olarak uygulanan 200

0
C’de tavlama  işlemi ile martensit matriste çok daha ince ikincil 

karbürler çökelmesi ve ikincil karbürlerin matriste homojen dağılması sağlanmıştır [14].  
 
Döküm numunelerinde yapılan ölçümler sonucunda birincil karbür hacim oranının her iki alaşımda %43,5 olduğu 
belirlenmiştir. Yani döküm halinde artan bor içeriği ile beraber birincil karbür hacim oranında önemli bir değişim 
meydana gelmediği anlaşılmaktadır. Buna ek olarak ısıl işlemli alaşımlarda yapılan ölçümler sonucunda birincil 
karbür hacim oranının her iki alaşımda %46,5 olduğu belirlenmiştir. Yani ısıl işlem sonrasında bor miktarındaki 
artışın birincil karbür hacim oranında önemli bir değişikliğe neden olmadığı anlaşılmaktadır fakat döküm hali ile ısıl 
işlem sonrası karşılaştırıldığında birincil karbür hacim oranının %3 artış gösterdiği belirlenmiştir.   

Ötektik karbür bölgesi 
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Şekil 3.2 : %0,5 bor içeren  numune 

(a)döküm hali - (b) ısıl işlem 
sonrası, %1 bor içeren numune 
(c) döküm hali-(d) ısıl işlem 
sonrası. 

 

d 

 
Şekil 3.2. %0,5 bor içeren  numune (a)döküm hali - (b) ısıl işlem sonrası, %1 bor içeren numune (c) döküm hali-

(d) ısıl işlem sonrası. 
 

Şekil 3.3’de %0,5B içeren alaşımın ısıl işlem sonrası SEM görüntüleri ve EDS analizleri görülmektedir. 1 numaralı 
bölge birincil karbür bölgesidir ve yapılan EDS analizinde M7C3 birincil karbürü olduğu tespit edilmiştir. Burada 2 
numaralı bölge ikincil karbür parçacığıdır. Yapılan EDS analizi M23(B,C)6  ikincil karbürü olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Matris incelendiğinde uygulanan ısıl işlemin yapıyı martensite dönüştürdüğü ve matris üzerinde 
kaba stabil ikincil karbürlerle beraber ince ikincil karbürlerinde matris üzerinde çökeldiği net bir şekilde 
görülmektedir. Yapılan EDS analizinde içeriğinde sırasıyla yüksek oranda Fe, C ve Cr dışında muhtelif oranlarda 
Mn ve Si tespit edilmiştir.  
 
Şekil 3.4’de %1B içeren alaşımın ısıl işlem sonrası SEM görüntüleri  ve EDS analizleri görülmektedir. 1 ve 2 
numaralı bölgeler birincil karbür bölgesidir. 1 ve 2 numaralı bölgelerin her ikisi de birincil karbür üzerinde olmasına 
rağmen 2 numaralı bölgenin daha koyu görülmesinin nedeni hem ısıl işlem esnasında hem de döküm işlemi 
sırasında sıcaklık farklılıklarından dolayı  krom ve karbon gibi elementlerin segregasyonudur. Yapılan EDS 
analizlerinde 2 numaralı daha koyu renkle görülen bölgenin 1 numarlı bölgeye göre daha çok C ve Cr içerdiği ve 
Fe miktarının daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu durum döküm halinde matris adacıklarının sadece kıyılarında 
gözlemlenmekte iken ısıl işlemi sonrası matris kıyılarından matrisin geneline doğru yayılmıştır. Döküm halindeki 
durum katılaşma boyunca karbon ve krom’un karbürlere segrege olduğunu göstermektedir [11]. Isıl işlem ile 
beraber ise Cr ve C’un segregasyonu matrisin geneline yayıldığı ve ikincil karbürlerin çoğunlukta olduğu bölgelere 
kümelendiği görülmektedir.  
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Şekil 3.3. %0,5 bor içeren numune ısıl işlem sonrası SEM görüntüsü ve EDS analizi. 

 
Isıl işlem sonrası SEM görüntülerinde %1B içeren alaşımın matris mikroyapısında döküm haline göre büyük bir 
değişimle karşılaşırız (Şekil 3.4). Uygulanan kritik altı ısıl işlemi ve destabilizasyon sonrası; matris büyük oranda 
martensit olmakla beraber az miktarda perlitden ve çok sayıda ve çeşitli boyutlarda  ikincil karbürlerden 
oluşmaktadır. Yani uygulanan destabilizasyon  ısıl işleminin yapının tamamen martensite dönüşmesini 
sağlamadığı görülmektedir. Bunun nedeninin bor miktarının artması ile beraber matrisde segregasyon eğiliminin 
artması ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Bununla beraber yüksek krom içeriği matriste karbonun düzensiz 
dağılmasına neden olur ve düşük karbonlu bölgeler martensite dönüşür, yüksek karbonlu bölgeler ise perlit olarak 
kalır. Yüksek karbonlu bölgelerde M23(C,B)6 parçacıkları çökelir [7]. Kritik altı  ısıl işlem ve destabilizasyondan 
sonra 200

0
C’de uygulanan temperlemenin matrisde ostenitleme sıcaklığında oluşan kaba ikincil karbürlerin ve 

temperleme sırasında oluşan ince ikincil karbürlerin yapıya daha homojen olarak dağılmasını sağladığı 
görülmektedir. Yapılan EDS analizlerinde çökelen bu karbürlerin çeşitlilik gösterdiği ve ikicil karbürlerin M3C, 
M23(C,B)6 olarak çökeldiği tespit edilmiştir. Düşük bor içerikli alaşım ile karşılaştırıldığında matris üzerindeki ikincil 
karbürlerin %1 B içeren alaşımda daha ince  morfolojide olduğu fakat daha fazla olduğu aynı zamanda da matrise 
daha iyi yayıldığı görülmektedir. Yapılan incelemelerde alaşımdaki borun bornitrür olarak çökeldiği tespit 
edilmiştir(Şekil 3,5). 
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Şekil 3.4. %1 bor içeren numune ısıl işlem sonrası SEM görüntüsü ve EDS analizi. 
 

 

 
Şekil 3.5. %1 bor içeren numune ısıl işlem sonrası SEM görüntüsü. 

 
Ayrıca matrisde temperleme ile çökelen M23(C,B)6 ikincil karbürleri ile bileşik oluşturduğu düşünülmektedir. Şekil 
3.6’da %0,5B içeren alaşımda yapılan XRD analizlerinde  hem döküm hali hem de ısıl işlem sonrası için Cr7C3 
pikleri olması EDS analizinde bulunan sonuçları desteklemektedir. Yani oluşan birincil karbürler Cr7C3 
formundadır. Ayrıca yapılan XRD analizinde döküm halindeki numunenin XRD paterninde  Cr7C3 ve Fe3C 
(sementit) pikleri çoğunlukta iken; ısıl işlem ile beraber Cr7C3 ve Fe3C piklerinin azaldığı onun yerine Fe23(B,C)6 
piklerinin sayıca arttığı görülmektedir. Bu durum ısıl işlem sonrası oluşan ve döküm halinde mevcut bulunan ikincil 
karbürlerin varlığını kanıtlamaktadır. Döküm halinde tespit edilen Fe3C pikleride hem ikincil karbürlerin varlığını 
hemde matrisdeki perlit varlığını doğrulamaktadır. Şekil 3.7’de %1B içeren alaşımda yapılan XRD analizlerinde 
döküm hali için XRD patternlerine bakıldığında Fe3C(sementit) piklerinin yanı sıra Fe23(C,B)6 ve ferrit pikleri 
görülmektedir  
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Şekil 3.6. %0,5B içeren alaşım için döküm ve ısıl işlem sonrası XRD analizi. 

 

 
 

Şekil 3.7. %1 B içeren alaşım için döküm ve ısıl işlem sonrası XRD analizi  
 

Bu durum matrisdeki perlit mikroyapısına ve ikincil karbür çökeltilerine destek niteliğindedir. Isıl işlemle beraber 
ise Fe23(C,B)6 piklerinin çoğaldığı aynı zamanda Fe3C piklerinin azalmakla beraber yok olmadığı görülmektedir. 
Bu durum optik mikroskopta ve SEM fotoğraflarında görülen az miktarda perlit ve martensitden oluşan matris 
mikroyapısını açıklamaktadır. Bununla beraber artan Fe23(C,B)6 pikleride ısıl işlemle beraber çökelen ikincil 
karbürlerin varlığını kanıtlamaktadır. 

 
3.2. Mekanik Özellikler 
 

Şekil 3.8 ve Şekil 3.9 incelendiğinde sertlik ve aşınma direnci değerleri en düşük olan alaşımın %0,5B içeren 
alaşımın döküm halinde olduğu görülmektedir. Her iki alaşım için döküm halinde ve ısıl işlem sonrası aşınma 
davranışları incelendiğinde iki alaşımda da ısıl işlem sonrası aşınma direncinde yüksek oranda artış olduğu 
görülmektedir. Isıl işlem uygulanmış durumda %0,5B içeren alaşım % 1 B içeren alaşıma nazaran bir miktar daha 
yüksek sertlik ve aşınma direnci sergilemektedir.  
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Şekil 3.8. Döküm hali ve C6 ısıl işlemi için her iki alaşımda meydana gelen sertlik değişimi. 

 

 
 

Şekil 3.8. Döküm hali ve C6 ısıl işlemi için her iki alaşımda meydana gelen göreceli aşınma direnci değişimi. 

 
4. Sonuçlar 
 
%21 krom içeren beyaz dökme demirde bor içeriğinin %0,5'ten % 1'e artırılmasının ve kritik altı ısıl işlemin (Tablo 
2.2); mikroyapı, sertlik ve  aşınma direnci üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen 
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.  
 
1. Döküm halinde bor miktarın artırılmasıyla birincil karbürlerin altıgen morfolojiye dönüşmüştür. %0,5B içeren 

alaşımda mikroyapı büyük oranda ötektik karbür hücrelerinden oluşmaktadır. 
2. Uygulanan ısıl işlemle beraber matris; martensite dönüşmüştür. Aynı zamanda uygulanan ısıl işlem matris 

boyunca ince ikincil karbürlerin çökelmesini sağlamıştır. Bu ikincil karbürlerden ostenitleme esnasında 
kabalaşanlar çubuk morfolojisinde iken temperleme sırasında çökelen ince ikincil karbürler küre şeklindedir. 

3. Uygulanan bu ısıl işlem sertlik ve aşınma direncini önemli oranda artırmıştır. Isıl işlemli durumda dökme 
demirin bor içeriği sertlik ve aşınma direncinde kayda değer bir değişime sebep olmamıştır.  
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ÖZET 
 
Bu Çalışmada, ösferrit hacim oranın çift fazlı östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin kesme kuvvetleri 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çift fazlı yapı üretmek amacıyla, küresel grafitli dökme demir numuneler çift fazlı 
bölgede (810°C, 820°C, 830°C’de) 90 dk östenitleme yapılarak 375°C ve 315°C ’ de sıcaklıktaki tuz banyosunda 
120 dk süre ile östemperlenmiştir. Geleneksel östemperleme ısıl işlemi ile karşılaştırmak amacıyla bazı 
numuneler 900 °C ‘dan östemperlenmiştir. İşleme testleri farklı kesme hızlarında (150,180 and 210 m/min), sabit 
ilerleme (0.30 mm/rev) ve kesme derinliğinde (2 mm)  gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma sonuçları göstermiştir 
ki çift fazlı yapı üreterek istenilen hacim oranında ösferrit yapı üretilebilmekte ve çift fazlı yapı sayesinde de 
optimum kesme kuvvetleri elde edilebilmektedir. En düşük kesme kuvvetleri 810°C’den östemperlenmiş 
numunelerde görülürken en yüksek kesme kuvvetleri geleneksel östemperlenmiş (900 °C) numunelerde 
görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Küresel Grafitli Dökme Demir, Östemperleme Sıcaklığı, Kesme Kuvvetleri,  Ösferrit Hacim 

Oranı. 

 
 

THE INVESTIGATION OF CUTTING FORCES OF AUSTEMPERED 
DUCTILE IRON WITH DUAL MATRIX STRUCTURES  

 
 

In the present study, the effects of ausferrite volume fraction on the cutting forces of austempered ductile iron with 
dual structure were investigated. To produce dual phase structures,  ductile iron specimens were intercritically 

austenitized in two phase region (+) at various temperatures (810, 820 830) °C for 90 minutes and then 
quenched into salt bath held at austempering temperature of 315 °C and 375°C for 120 minutes. Some 
specimens were also conventionally austempered from 900 °C for comparison. Machining tests were carried out 
at various cutting speeds (150,180 and 210 m/min), constant a feed rate (0.30 mm/rev)   and depth of cut at 2mm 
after austempering heat treatment. The experimental result showed that a specific ausferrite volume fraction can 
be produced by production of dual phase structures  and optimum cutting force can be obtained thanks to dual 
phase structure. The lowest cutting forces were showed on the samples austempered from 810 °C, on the other 
hand  the highest cutting forces were showed on conventional austempered (900°C ) samples. 
 
Keywords: Ductile Iron, Austempering Temperatures, Dual Matrix Structure, Cutting Forces, Ausferrite 

Volume Fraction. 

 
 
 

1.GİRİŞ 
 
Son yıllarda Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler (ÖKGDD) yüksek dayanım, süneklilik, yorulma 
dayanımı ve aşınma direnci kombinasyonuna sahip olduklarından dolayı dişli çark, krank saftı, dişli gibi makine 
ekipmanlarının imalatında yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır [1-4]. 
 
Yeni geliştirilen çift matrisli östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler (ÇFMKGDD), ötektoid öncesi ferrit ve 
ösferrit ya da martensit yapıdan oluşmaktadır [5-9]. Bu mikro yapı östenit ve ferrit fazının birlikte bulunduğu bir ara 
kritik sıcaklıktan, yeterli östenit hacminin ösferrit ya da martensite dönüşümü için yeterli bir hızda su verme ya da 
östemperleme sonucunda elde edilmektedir [9-12].Kritik östenitleme sıcaklığının kontrolü ösferrit hacim oranı ve 
karbon içeriği üzerinde önemli bir rol oynamaktadır [12]. Çift fazlı östemperlenmiş küresel grafitli dökme 
demirlerinin östenitleme ve östemperleme işlemleri şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir [ 13]. 

mailto:iovali@hacettepe.edu.tr
mailto:amavi@hacettepe.edu.tr
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Şekil 1. Ara kritik tavlama sıcaklıklarında östenitleme işlemlerin Fe-C-Si faz diyagramı ve 
zaman sıcaklık eğrisinde gösterilmesi [13]. 

 
Çift fazlı küresel grafitli dökme demirlerin, çekme dayanımları, toklukları ve aşınma dayanımlarını üzerine 
literatürde birçok çalışma bulunmaktadır [8-14]. Bu çalışmaların çoğu çift fazlı yapı üreterek östemperlenmiş 
küresel grafitli dökme demirlerin birçok mekanik özelliğinin optimize edilebileceğini göstermiştir [5-14]. Bu 
çalışmalara rağmen çift fazlı östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin işlenebilirliği ve yüzey form 
özellikleri hakkında bir çalışma bulunmamaktadır.  
 
Literatürdeki çift fazlı östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin işlenebilirliği (bu çalışmada kesme 
kuvvetleri) hakkındaki açığı kapatmak için bu çalışmada, ösfferit hacim oranını kontrol ederek çift fazlı 
östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin kesme kuvvetlerinin optimize edilmesi araştırılmıştır. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Döküm İşlemi 
 

Döküm işlemleri yaş kum kalıplara yapılmış olup kum kalıp tasarımı TS 526 da belirtilen Y bloklardan Y-II tipine 
göre hazırlanmıştır. Ergitme işlemleri orta frekanslı 1000 kg kapasiteli indüksiyon ocağı kullanılarak yapılmıştır. 
Çalışmalarda kullanılan küresel grafitli dökme demirin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Çalışmalarda kullanılan küresel grafitli dökme demirin kimyasal kompozisyonu (Ağırlıkça %) 
 

C Si Mn P S Mg Cr Ni Mo 

3,70 2,65 0,13 0,033 0,006 0,062 0,0235 0,0215 <0,01 

Cu Al Ti V Nb W Co Sn Fe 

0,067 0,017 0,009 0,003 <0,001 <0,005 0,003 0,002 Kalan 

 
Tavlama işlemlerinde elektrik direnci ile çalışan  ±1°C duyarlıkta ve 0-1350 °C’ler arasında tavlamanın 
yapılabildiği atmosfer kontrolü olmayan bir fırın kullanılmıştır. 
 
Deneylerde mineral izoleli K tipi ısıl çift telleri kullanılmıştır. Sıcaklık kontrol sistemi Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Isıl işlem deney setinin ve sıcaklık kontrol sisteminin şematik gösterimi;  
a) tavlama ünitesi, b) Östemperleme ünitesi. 

 

 
 

Şekil 3. Isıl işlem deney planı 
 

Tüm numunelere uygulanan ısıl işlem deney planı şekil 3’de verilmiştir. Numuneler geleneksel östenitleme 
sıcaklığı 900 ºC’ de 90 dakika ve arakritik östenitleme sıcaklıkları için sırasıyla; 810 ºC, 820 ºC, 830 ºC arakritik 
östenitleme sıcaklıklarında 90 dakika östenitlemenin ardından hızlı bir şekilde 315 ve 375 ºC’deki %50 KNO3 + 
%50 NaNO3 içeren ikinci tuz banyosuna aktarılarak 120 dakika süre ile östemperlenirler. 

 
2.3. Metalografik Çalışmalar 
 
Faz hacim oranları hesaplanmasında Leica Q550 MW görüntü analiz programı kullanılmıştır. 100 büyütmede 10 
ayrı bölgeden çekilen mikroyapılardan ölçüm alınmıştır. Bütün mikroyapıların görüntülenmesinde Leica DFC 320 
dijital kamera bağlantılı Leica DM 4000 M marka optik mikroskop kullanılmıştır. 
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2.4. Deneylerde Kullanılan Kesici Takımlar ve Kesme Parametreleri  
 
Deneylerde SANDVIK Coromant firması tarafından üretilen CVD metoduyla çok katlı olarak kaplanmış 
SCMT120408 takım geometrili sinterlenmiş karbür kesici uçlar kullanılmıştır.  SANDVIK firması tarafından KGDD 
için GC 3215 kalite kesici takımlar önerilmektedir. İşlenebilirlik deneyleri ISO 3685’e göre gerçekleştirilmiştir. 
Deneyler üç farklı kesme hızında (150, 180, 210 m/min), sabit ilerleme miktarında (0,30 mm/rev) ve sabit talaş 
derinliği (2 mm) ile soğutma sıvısı kullanılmadan Johnford TC35 CNC tornada yapılmıştır.  

 
2.5. Kesme Kuvvetlerini Ölçülmesi 
 
Talaş kaldırma esnasında kuvvet ölçümleri, numunelerin 24 mm’lik çap ve 50 mm’lik uzunluğun işlenmesi 
esnasında gerçekleştirilmiştir. Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşeni olan; esas kesme kuvveti Fz 
(Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve radyal kuvveti Fy (Fr) ölçebilen “KISTLER 9257B” tipi piezoelektrik dinamometre 
kullanılmıştır. Bu dinamometre “KISTLER Type 5019” bir sinyal yükselticiye (Multichannel Charge Amplifier) 
bağlanmış ve kesme kuvvetleri RS-232C ara kablo ile bilgisayara gönderilmiş, “DynoWare Type 2825A1-2”  
programı ile grafikler elde edilmiştir. Her bir deneyde elde edilen değerler, DynoWare programı tarafından Newton 
cinsinden hesaplanıp ortalaması alınarak, esas kesme kuvveti Fz (Fc),belirlenmiştir.  

 
2.6. Sertlik Ölçümleri 
 

Makro sertlik ölçümleri metalografik hazırlıkları yapılan numuneler üzerinde yapılmıştır. Numunelerin makro sertlik 
ölçümlerinde Instron-Wolpert marka DIATESTOR 7551 tipi sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ölçümlerde Vickers 
(5 kgf yükte) yöntemi kullanılmıştır.  Cihazın kalibrasyon bloğu ile kalibre edilmesinden sonra oda sıcaklığında her 
numune için 10 değişik noktadan sertlik değerleri alınmış ve bunların ortalaması alınarak sertlik değeri 
belirlenmiştir.  

 
3. DENEYSEL BULGULAR VE İRDELEME 
 
3.1 Ara kritik tavlama sıcaklığının östenit hacim oranına etkisi 
 
Artan ara kritik östenitleme (tavlama) sıcaklığı ile östenit hacim oranı (AHO) artmıştır (Şekil 4). çift fazlı (α++G) 
bölgede östenit hacim oranındaki bu artış manivela kuralı gereğince artan östenit miktarına atfedilmektedir [14-
17]. Bu çalışmada kullanılan 810,820 ve 830 C ara kritik östenitleme sıcaklıklarında östenit hacim oranı sırası ile 
% 73,6, % 51,6 ve % 38,4 olarak belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Ara kritik tavlama sıcaklığına bağımlı olarak östenit hacim oranı değişimi 
 

3.2. Ara kritik tavlama sıcaklığının ösferrit hacim oranına etkisi 
 
Küresel grafitli dökme demire izotermal bir ısıl işlem olan östemperleme ısıl işleminin uygulanması ile ösferrit yapı 
elde edilmektedir. Ösferrit (αb+γyk) ,  beynitik ferrit + yüksek karbonlu östenit’ ten oluşmaktadır. Ösferrit yapı 
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ösferrit hacim oranına bağlı olarak ötektik hücre sınırları boyunca kısmen sürekli yada süreksiz olarak 
oluşmaktadır [18]. 
 
Ösferrit hacim oranının ara kritik östenitleme sıcaklığından etkilendiği şekil 5’ten açıkça görülmektedir. Çift fazlı 
bölgede artan östenitleme sıcaklığı ile ösferrit hacim oranı da artmıştır. Alt kritik sıcaklığa yaklaşıldıkça ösferrit 
hacim oranın önemli derecede azaldığı görülmüştür. Diğer taraftan azalan östenitleme sıcaklığı ile ötektoid öncesi 
ferrit hacim oranı artmaktadır. Ara kritik östenitleme bölgesinde ösferrit hacim oranını etkileyen önemli 
parametrelerden biride östemperleme sıcaklığıdır. Östemperleme sıcaklığı artıkça ösferrit hacim oranı da 
artmaktadır (Şekil 5).  

 

 
 

Şekil 5. Ara kritik tavlama sıcaklığına bağımlı olarak ösferrit hacim oranı değişimi 

 
3.3 Ösferrit hacim oranının esas kesme kuvveti üzerindeki etkisi 
 
Farklı östenitleme, östemperleme sıcaklıklarında elde edilen esas kesme kuvvetleri Tablo 2’de verilmiştir. En 
düşük kesme kuvvetti dökülmüş haldeki numunelerde 210 m/dk kesme hızında 789.83 N olarak elde edilmiştir.  
Kesme kuvvetinin düşük olmasının sebebi yapıda yüksek hacim oranında bulunan sünek ferrit fazına bağlanabilir 
[19-20]. 
 

Tablo 2. Esas kesme kuvvetlerinin  (Fc) kesme hızı, östenitleme ve östemperleme sıcaklığı ile değişimi 
 

  

Kesme 
Hızı 

 V (m/dk) 

Numune Kodu 

 As Cast 
810 

0
C 

315 
0
C 

810 
0
C 

375 
0
C 

820 
0
C 

315 
0
C 

820 
0
C 

375 
0
C 

830 
0
C 

315 
0
C 

830 
0
C 

375 
0
C 

900 
0
C 

315 
0
C 

900 
0
C 

375 
0
C 

Esas 
Kesme 
Kuvveti 
Fc (N) 

150 803.12 821.71 834.75 845.15 860.87 909.12 948.44 989.58 
1015.7

6 

180 791.88 815.04 827.46 836.2 851.44 850.46 934.41 959.41 979.07 

210 789.83 809.67 823.81 832.15 848.25 840.39 904.45 943.06 960.72 

* İlerleme(f=0,30 mm/rev) ve Kesme Derinliği (a=2 mm) 

 
En yüksek kesme kuvvetti de geleneksel östemperlenmiş numunelerde elde edilmiştir. Bu sonucun sebebi de 
geleneksel numunelerde yapıda hiç ötektoid öncesi ferrit fazının bulunmamasıdır. Buna ilaveten kesme hızının 
kesme kuvvetlerini önemli derece etkilediği görülmüştür. En düşük kesme kuvvetleri en yüksek kesme hızında 
elde edilmektedir (Tablo 2). 
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3.4 Ara kritik tavlama sıcaklığının sertlik üzerindeki etkisi 
 
Östenitleme ve östemperleme sıcaklığı ösferrit hacim oranı, çekirdeklenme oranı ve morfolojisini doğrudan 
etkilemektedir [5-13]. Yapıda ösferrit hacim oranın artması ile manivela kuralığı gereği ötektoid öncesi ferrit hacim 
oranı azalır. Ötektoid öncesi ferrit’e göre daha sert bir faz olan ösferrit hacim oranının artması sertliğinde 
artmasına sebep olmaktadır (Tablo 3). Kritik östenitleme bölgesinde Östenitin karbon içeriği östenitleme 
sıcaklığına göre değişmektedir [5-13]. 
 

Tablo  3.  Sertlik değerlerinin östenitleme ve östemperleme sıcaklığına göre değişimi 
 

Numune kodu  Östenitleme  
Sıcaklığı  ( C) 

Östemperleme  
Sıcaklığı  ( C) 

Sertlik (Hv) 

810-315 810 315 218 

810-375 810 375 227 

820-315 820 315 225 

820-375 820 375 246 

830-315 830 315 286 

830-375 830 375 317 

900-315 900 315 465 

900-375 900 375 393 

 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışma sonucunda östemperleme ısıl işlemi ile östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin kesme 
kuvvetlerinin optimize edilebileceği belirlenmiştir. Bu optimizasyonda ösferrit hacim oranın kritik bir rol oynadığı 
açıkça görülmüştür. Elde edilen diğer önemli bulgular özetlenirse; 
 

 Ara kritik östenitleme sıcaklıkların östenitlenmiş numunelerde östenit karbon içeriği ve ösferrit hacim oranı 
östenitleme sıcaklığına göre değişmektedir.  

 Artan ösfferit hacim oranı ile sertlikte artmaktadır.  

 Ara kritik bölgeden östemperlenmiş numunelerde östemperleme sıcaklığının artması ile sertlikte artış 
görülmektedir. 

 Çift fazlı östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerde ösfferit ve ötektoid öncesi ferrit fazlarının hacim 
oranlarının ara kritik sıcaklık ile kontrol edilebildiği belirlenmiştir.  

 En düşük kesme kuvvetlerinin sünek bir faz olan ferrittin hacim oranın en fazla olduğu dökülmüş haldeki 
numunelerde elde edildiği belirlenmiştir. 

 

Teşekkür 
 
Kesme kuvvetlerin ve sertlik ölçümlerinin yapılmasında gösterdiği katkılarından dolayı Gazi Üniversitesi Teknoloji 
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Abstract 
 
In this study, surface modification by gas nitriding was applied to a H13 hot work steel to enhance the surface 
hardness. In the first stage of the study, surface of the experimental steel was metallographically prepared after 
nitriding and cross-section of the etched sample was characterized by light and scanning electron microscopes to 
examine the coating layer (case) and the matrix (core). Energy dispersive x-ray spectrometer attached to the 
electron microscope  was used to determine the nitride phase in the layer. In the second stage, microhardness 
measurements were carried out from the surface to the core. It is concluded that (i) white layer having high 
nitrogen content existed on the surface of steel, (ii) core exhibited typical tempered martensitic structure, (iii) a 
harder surface compared to the core was obtained as a function of the steel microstructure. 
 
Keywords : Tool steels, gas nitriding, surface modification, white layer, microhardness. 

 
 

1. Introduction 
 
In bulk forming processes, hot extrusion is commonly used to generate a wide variety of aluminium alloy profiles 
in the construction, automobile, aerospace and other industries. On the other hand, there are many researches 
for advances in the surface modification to improve tribological properties, especially for components subjected to 
severe wear such as dies. In these applications, H13 steel is well-known and mostly used as candidate material 
for die-casting dies, extrusion dies and forging dies. This steel has high hardenability and toughness. However, 
the contact surface of tools made of H13 tends to wear more than other regions under high loads, temperature 
and corrosive environments. For this reason, surface treatment and surface coating are normally selected to 
increase surface properties including hardness and wear resistance. In general, H13 tool steel needs to be heat 
treated for hardening and there are many methods for its surface modification such as CVD, PVD and nitriding [1-
3].  
 
For many industrial applications, nitriding processes proved to be an important surface treatment. It is preferred 
due to minimum distortion effect on the materials. Nitriding techniques and their parameters play an important role 
on the surface hardness. In the attempt to satisfy different industrial demands where fine nitriding control is 
required, several plasma techniques were developed. All these techniques aim to produce a material surface with 
improved mechanical properties such as wear and corrosion resistance and also to support a subsequent coating. 
It is possible to obtain quite different mechanical properties by varying the process parameters. For this reason, a 
full understanding of the thermo-chemical diffusion mechanism of nitrogen through the polycrystalline 
heterogeneous material (steel) is mandatory. Among the parameters controlling nitrogen diffusion, temperature is 
no doubt the most important one. The correct choice of temperature will give the best mechanical properties as 
well as determining minimum process time, which is an important economic factor [4-10].  
 
Zagonel et al. studied the influence of temperature (260 to 510 °C) on the AISI H13 steel microstructure and 
hardness in pulsed plasma nitriding processes and reported that (i) bulk nitrogen penetration was well 
represented by a temperature-activated law, (ii) even at the lowest studied temperatures, grain boundary diffusion 
caused nitrogen to move relatively deep in the bulk sample and (iii) surface (frontal) and profiling nano-indentation 
was utilized to elucidate the effect of the temperature on the nitrited material hardness [4]. Castro et al. studied 
the influence of nitriding time on the wear behaviour of an AISI H13 steel during a crankshaft forging process and 
reported that increasing the nitriding time and thus the thickness of nitrided layer gave rise to an increase in the 
durability of forging die [11]. The effect of pulsed plasma nitriding temperature and time on the pitting corrosion 
behaviour of AISI H13 tool steel in 0.9% NaCl solutions was investigated by Basso et al. and they reported that (i) 
the pitting potential was found to be dependent on the composition, microstructure and morphology of the surface 
layers, (ii) the best corrosion protection was observed for samples nitrided at 480 °C and 520 °C [12]. 
 
In this study, microstructural characterization of a gas nitrided H13 tool steel was carried out. The components 
such as compound layer, diffusion zone and matrix (core) were studied by microscopic examinations.  
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2. Experimental study 
 
2.1. Material and Nitriding Procedure 
 

H13 steel was selected as experimental material and Table 1 shows the standard chemical composition of the 
steel. The properties of H13 are dependent on the microstructure, composition, and heat treatment. The 
microstructure of H13 steel is composed of a tempered martensitic matrix, within which various alloying element 
carbide precipitates are distributed. These carbides are composed of molybdenum, vanadium, chromium and 
iron. The size of the carbides varies for each alloying element that composes it. The molybdenum and vanadium 
carbides tend to be larger in size and clustered together. Carbides, composed of iron and chromium, are 
distributed evenly and therefore are very fine and do not form clustered colonies. The size of the carbides plays a 
key role in fracture. Coarse carbides result in lower fracture toughness, due to the stress concentrations imposed 
[13, 14]. 
 

Table 1. The chemical composition of the experimental steel (wt-%). 

 

C Mn Si Cr Mo V Fe 

0.35-0.42 0.25-0.50 0.80-1.20 4.80-5.50 1.20-1.50 0.85-1.15 balance 
 
Gas nitriding is one of the most efficient methods used to enhance the surface properties of extrusion dies. This 
process involves the diffusion of atomic nitrogen, from dissociating ammonia gas, into the steel surface in the 
temperature range of 450-500 °C. The nitriding of the steel can be visualized as bringing N2 gas into contact with 
the surface of workpiece under extremely high pressure, which becomes possible by using NH3 mixed with N2 or 
H2 gas [15]. Table 2 summarizes the flow of nitriding process for the experimental study. 
 

Table 2. Flow of nitriding process for experimental steel. 
 

Procedure 

Charging materials in the furnace 

 
Gas feeding 

 
Heating to 500 °C 

 
First stage of nitriding : at 500 °C for 75 minutes 

 
Heating to 530 °C 

 
Second stage of nitriding : at 530 °C for 250 minutes 

 
Progressive cooling from 530 °C to room temperature 

 
2.2. Microhardness Measurements 
 
All nitriding techniques aim to obtain a higher hardness value on treated surface than that of core. In this study, 
the variation of microhardness from modified surface to core material was determined by Fischerscope H100 
Vickers hardness tester as HV0.1. 
 

2.3. Metallographical Sample Preparations and Microscopic Examinations 
 

Sample taken from the experimental steel after nitriding was prepared by metallographical methods. Grinding was 
carried out with 320, 600 and 1000 mesh size SiC abrasives, respectively and then ground surfaces were 
polished with 3 μm diamond solution. Etching was done with nital (% 3 HNO3) to characterize the microstructure. 
Zeiss Axiotech 100 light microscope and Jeol JSM 6060 scanning electron microscope (SEM) were used for 
metallographical examinations. Energy dispersive x-ray spectrometer (EDS) was used for elemental analysis of 
the phases. 
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3. Results and Discussions 
 
3.1. Light Microscope Examinations  
 

Formation of the nitrided case begins through a series of nucleated growth areas on the surface of the steel. The 
“compound layer” and “diffusion zone” form with the diffused and reacted nitrides beneath the surface. The area 
below of the diffusion zone is the core of the steel consisting of tempered martensite. The compound layer 
consists of epsilon phase (ε-Fe2-3N), gamma phase (γ-Fe4N) or their mixture (ε+γ). The nitriding potential of NH3-
H2 atmosphere directly affects the composition and growth kinetics of nitride layers. It is possible to obtain the 
formation of layers of predictable phase composition, thickness of particular zones and surface nitrogen 
concentrations, by process control [15]. Alloying elements such as Cr, V, Ti, Mo, Al are very effective on the 
formation and morphology of nitrides. The nitrides of these elements precipitate as thin discs on the cube planes 
of the α-Fe matrix. The high hardness of the nitrided layer in steels is attributed to the great elastic strain created 
by the mixed clusters of both interstitial and substitutional atoms on the cube planes. A transmission electron 
microscope (TEM) investigation on H13 steel nitrided at 580 °C is carried out by Luo et al. to determine the 
morphology, orientation relationship and habit plane of alloy nitrides. They reported that (i) CrN, VN and Mo2N 
simultaneously formed within the diffusional nitrided layers, (ii) the nitrides were precipitated by continuous 
clustering and subsequent ordering of both interstitial and substitutional solutes on {001} habit plane, (iii) 
morphology and crystallography of the nitrides were in good agreement with the predictions from the invariant line 
strain model proposed for precipitation transformations [16]. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 1. Light microcope examinations on nitrided H13 steel; (a) illustration of compound layer as white layer, 

range of diffusion zone and core as tempered martensite, (b) a higher magnification of diffusion zone and core, (c) 
nitride precipitates at the grain boundaries and within the diffusion zone, (d) tempered martensitic matrix and a 

carbide having a facetted morphology. 

 
Figure 1 shows the light microscope examinations of nitrided H13 steel. The compound layer (white layer), 
diffusion zone and core (matrix) are illustrated in the microstructure given in Figure 1a. It is observed that the 
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microstructure consists of an internal tempered martensitic matrix and a nitrided layer on the external surface. 
The nitrided layer consists of a nitrogen diffusion zone where fine nitride plates precipitated and a compound layer 
on the outer part. Wear characteristics of the compound layer depend on many factors such as compound layer 
composition (epsilon/gamma), compound layer thickness, mode of mechanical loading, etc. On the other hand, 
the diffusion region brings about an improvement in fatigue strength when compared to an untreated material [11]. 
Luo et al. reported that the affinity of alloying elements to nitrogen decreases in the following order: Zr, Nb, V, Mn, 
Cr, Mo, Fe, Ni. The free energies of formation of various equilibrium alloy nitrides versus temperature show a 
close proximity of the lines representing CrN, VN and Mo2N to each other [16]. The diffusion zone having a depth 
of ~ 70-80 μm (Figure 1b) contains MxN type alloy-nitrides and it is strengthened by interstitial and substitutional 
atoms. The homogenous precipitation of nitrides occurs by a continuous and simultaneous clustering of both 
interstitial (N) and substitutional (Cr, V, Mo) solutes and a final transformation of the ordered clusters into 
equilibrium nitrides [16]. The precipitations of nitride phases may take place within the diffusion zone as massive 
precipitates in addition to grain boundary precipitates (Figure 1c). During the complement of nitriding process, the 
conditions are suitable for the matrix to be tempered. Tempered martensitic matrix having a typical alloy carbide is 
shown in Figure 1d. The core is relatively softer than the surface. This is an advantage for the steel, because it 
behaves as a tougher material than pure martensitic matrix under any loading. As it is well known, a martensitic 
matrix is hard and brittle, and its plastic deformation capacity is inadequate for many industrial applications [13].  

 
3.2. Scanning Electron Microscope Examinations and EDS Analysis 
 

Scanning electron microscope studies were carried out on the nitrided AISI H13 tool steel sample along with 
microanalysis to determine the elemental compositions of the phases present. Figure 2a shows general 
components i.e. the compound layer, diffusion zone and core (matrix) in the nitrided tool steel. Normally, 
thickness of the nitrided layer increases with increasing nitriding time since diffusion mechanism controls growth 
rate of this layer. The thickness is ~ 5 μm in the experimental steel (Figure 2b). Nitrogen can diffuse faster 
through the area close to the surface, while the diffusion rate is much slower far from the surface [3]. EDS 
analysis is very useful to determine the elemental composition of a phase and for the experimental steel two EDS 
analyses are done as shown in Figure 3. Figure 3a and c show the micrographs in which microanalyses are 
carried out for the spots marked by arrows. Results indicate that the compound layer includes a higher nitrogen 
concentration than that of the diffusion zone. This is a well-known effect since the layer is supersaturated by 
nitrogen atoms due to nitriding. EDS analyses indicate that it is possible to form chromium nitride phase in 
addition to iron nitride phase. As mentioned before, alloying elements have an affinity degree to nitrogen and the 
formation of chromium nitride is thermodynamically more stable. These carbides have an important role to 
increase the hardness of compound layer and diffusion zone. The type, distribution and amount of the nitride 
phases directly affect the surface properties. 

  

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 2. Scanning electron microscope examinations on compound layer, diffusion zone and core (matrix); (a) 
the microstructure showing all components, (b) the micrograph shows non-homogenous thickness of compound 

layer in addition to alloy nitrides in the diffusion zone having acicular morphology. 
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(a) 

 
Component Type Conc. Units  

Fe Calc 90.413 wt.%  

C Calc 0.064 wt.%  

Cr Calc 1.040 wt.%  

N Calc 8.483 wt.%  

  100.000 wt.% Total 

(b) 

 
(c) 

 
Component Type Conc. Units  

Fe Calc 94.172 wt.%  

C Calc 1.966 wt.%  

Cr Calc 0.754 wt.%  

N Calc 3.108 wt.%  

  100.000 wt.% Total 

(d) 
 

Figure 3. (a) SEM micrograph showing the compound layer having non-homogenous thickness, (b) EDS analysis 
of the spot marked with the arrow in (a), (c) SEM micrograph indicating a typical nitride phase in the diffusion 

zone, (d) EDS analysis of the spot marked with the arrow in (c).  

 
3.3. Microhardness Variation  
 
Surface treatment and coating are generally applied to increase the surface hardness and improve the wear 
resistance of die materials such as AISI H13 tool steel. For many applications, AISI H13 tool steel requires to be 
hardened before using. If the process atmosphere is not controlled, the formation of decarburization is inevitable. 
This is an undesirable occurrence and has a negative effect on the surface properties. However, a homogenous 
and hard layer having a certain thickness can be obtained on the surface by nitriding [3]. Figure 4 shows the 
hardness variation as a function of distance from surface for the experimental steel. As the distance from surface 
increases the hardness decreases. The outer surface and diffusion zone have stable nitride phases and this is the 
reason why the hardness is higher than the tempered martensitic matrix.  
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Figure 4. Hardness variation as a function distance from surface in nitrided H13 tool steel. 

 

4. Conclusions 
 
In this study, the microstructural characterization of a gas nitrided H13 tool steel was done and the results are 
given as follows; 
 
- Microscopic examinations reveal that the microstructure varies from the surface to core. All components such 

as compound layer, diffusion zone and core (matrix) are illustrated in the micrographs of nitrided H13 tool 
steel.  

- Nitrided steel has a compound layer in the outer surface. Light microscope examinations show that the layer 
appears as white layer. The thickness of this layer is very small and cannot be measured at low 
magnifications. It is determined to be about 5 μm by scanning electron microscope examinationEDS analysis 
shows that the layer has higher nitrogen content than that of diffusion zone. In future work X-ray diffraction 
analysis (XRD) will be very useful to determine the epsilon/gamma phases. 

- In the diffusion zone having a depth of about 70-80 μm, nitride precipitates exist within the grains and at the 
grain boundaries. The zone includes MxN type nitrides and their type, distribution and amount are very 
important for high mechanical properties. EDS analyses show that Fe and Cr-rich nitrides take place in the 
zone in acicular morphology. 

- The core (matrix) has a typical tempered martensitic structure which is common in tool steels. 
- As the distance from surface increases the hardness decreases. The outer surface and diffusion zone have 

stable nitride phases and this is the reason why the hardness is higher than the tempered martensitic matrix.   
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ABSTRACT 
 
In the present study, characterisitics of arc PVD- CrN coatings formed on plasma nitrided and as-received 
surfaces of an hardened AISI 4140 steel before and after nitiriding have been examined by microhardness, 
adhesion and wear tests. CrN coating deposited on the nitrided surface exhibited remarkable advanced properties 
as compared to the CrN coating deposited on the as-received surface.    
 
Keywords: Adhesion, Hardness, Nitriding, PVD, Steel, Wear, 

 

DUBLEKS YÜZEY İŞLEMLİ AISI 4140 ÇELİĞİNİN TRİBOLOJİK 
DAVRANIŞI 

 
 

ÖZET 
 
Bu çalışmada sertleştirilmiş ve sertleştirilme işleminden sonra plasma nitrürlenmiş AISI 4140 çeliklerinin yüzeyleri 
Fiziksel Buhar Biriktirme (FBB) yöntemi ile CrN kaplanmıştır. CrN kaplamaların karakterizasyonu sertlik, yapışma 
ve aşınma testleri ile gerçekleştirilmiştir. Nitrürlenmiş yüzeyde oluşturulan CrN kaplamalar sertlik, yapışma ve 
aşınma direnci açısından sertleştirilmiş yüzeylerde oluşturulan CrN kaplamalardan daha üstün özellikler 
sergilemiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Aşınma, Çelik, FBB, Nitrürleme, Sertlik, Yapışma 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

It is generally accepted that the performance of steels and components used in a tribological, corrosive or 
mechanical loaded environment is mainly governed by their surface properties. Nitriding is as an effective thermo-
chemical surface hardening technique applied for many years to improve the wear resistance of ferrous alloys [1].  
Many researchers have confirmed that the improvement in surface hardness and wear resistance are due to the 
formation of compound layer and/or nitride precipitates whose composition depends on the type of material under 

investigation [2-5].  As the compound layer mostly polyphase iron nitrides (:Fe2-3N, 
ı
:Fe4N) forms on the 

surfaces of structural steels [6]. 
 
On the other hand, covering of the surfaces by hard compounds via various deposition techniques appeared as 
an attractive surface modification process to ensure surfaces with high hardness and high wear resistance. 
Among these deposition techniques, Physical Vapor Deposition (PVD) is the most popular one in the industry. It 
should be noted that the large hardness difference in between the coating and the substrate may lead insufficient 
bonding of the coating to the substrate, which appears as the weak point of the PVD technique [7-10]. In this 
respect, combination of nitriding and PVD processes has been proposed mostly for steels to eliminate the weak 
point of the PVD process [11]. 

 
On the basis of the explanations given above, characteristics and wear performances of the CrN coatings 
deposited by means of a PVD technique on a AISI 4140 structural steel before and after plasma nitriding 
treatment were compared in this study. 

 
2. EXPERIMENTAL DETAILS 
 

The substrate material used in this study was AISI 4140  steel with the chemical composition of (in wt.%) 0.39% 
C, 0.30% Si, 0.68% Mn, 0.012% P, 0.002% S, 1.15% Cr, 0.20% Mo, 0.08% Ni, 0.016% Al, 0.01% V and balance 
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Fe. Disc shaped samples (26 mm in diameter and 10 mm in thickness)  were received in the hardened state, 
having the average hardness of 35 HRC. In the scope of this study samples were CrN coated by arc-PVD 
technique before and after plasma nitriding, which were identified as single and duplex surface treatments, 
respectively. 
 
Plasma nitriding was conducted in a gas mixture containing 25% N2 + 75% H2 at 500 

o
C for 8 h. Arc-PVD process 

was conducted for 80 min at -110 V bias voltage, 50 A cathode current and 5 mtorr N2 pressure at temperatures 
in between 279 (start) - 293 °C (finish). CrN coating was applied to the as-received and plasma nitrided samples, 
which were identified as single and dublex treated steels, respectively. Before the CrN coating of the nitrided 
samples, their surfaces were shot peened and then polished.  
 
The single and dublex treated samples were subjected to microstructural survey, hardness measurements, 
Rockwell C adhesion tests and dry sliding wear tests. Microstructural survey covered Ligth optical microscope 
(LOM) examination and X-ray diffraction (XRD) analysis. XRD analysis was carried out by utilizing Cu Kα 
radiation. Hardness measurements were conducted on the surface of the samples with a Vickers pyramid 
indenter under indentation test loads varied from 25 g to 10 000 g. Rockwell C adhesion tests were conducted on 
a standard Rockwell hardness tester, by indenting the Rockwell C diamond indenter on the samples under normal 
load of 150 kg. After the adhesion tests, the damage patterns developed on the samples were detected by a 
LOM. Dry sliding wear tests were applied on a reciprocating type wear tester at normal atmospheric condition. 
Wear tests were carried out by rubbing Al2O3 ball having a diameter of 6 mm to the samples under a normal load 
of 5N. Sliding stroke, total sliding distance and sliding velocity were 2 mm, 50 m and 3.0 ms

-1
, respectively. 

Results of the wear tests were evaluated by the wear tracks developed on the surface of the steels after 
measuring their width and depth by a profilometer. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

Figure 1 show cross-sectional LOM micrographs for the single and duplex treated AISI 4140 steel. The thickness 

of the CrN coatings was about 2 m. No discontinuities and inhomogeneties such as cracks, pores are presented 
at the interface even at high magnifications.  
 
The XRD patterns of single and duplex treated steels are given in Figure 2. On the diffraction pattern of the single 

treated steel (Figure 2a), -Fe and CrN peaks were detected. In the case of the duplex treated steel (Figure 2b), 

the diffraction pattern contained an additional diffraction peaks of iron nitrides (
ı
-Fe4N and -Fe3N) phases. It is 

therefore suggested that, beneath the CrN coating of the duplex treated steel iron nitirdes were precipiated as the 
result of the nitrogen diffusion. 
 
The results of the surface hardness measurements conducted under different indentation loads (in between 10 
and 10.000 g) are depicted in Figure 3 with respect to penetration depth of the pyramid indenter, which was 
calculated from the 3D geometry of the imprints after measuring their diagonals. It can be seen from Figure 3 that, 
the duplex treated AISI 4140 steel has a surface hardness of 1900 HV (corresponding to the indentation test load 

of 10 g), which decreased to 750 HV at about penetration depth of about 38 m (corresponding to the indentation 
load of 10.000 g). For the single treated AISI 4140 steel, the maximum surface hardness was measured as 1000 
HV (at indentation load of 10 g).  The indentation load of 10 000 g yielded the hardness of about 400 HV at 

penetration depth of about 40 m.  The decrease of the hardness with increasing indentation depth can be due to 
contribution of the relatively soft substrate at higher penetration depths of the indenters. According to Figure 3, the 

contribution of CrN coating to the surface hardness was dominated at indentation depths lower than about 5 m 
which corresponds about indentation loads lower than 50 g. Higher surface hardness of the duplex treated steel 
than the single treated steel at the same indentation depths can be attributed support of the nitrogen diffusion 
during plasma nitriding process. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)            (b) 
Figure 1. The cross section LOM micrographs of a) single and b) duplex treated steels. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 2. XRD patterns of the a) single and b) duplex treated steels. 

 
Figure 4 shows the damages formed on the CrN coatings of the single and duplex treated steels after Rockwell C 
adhesion tests.  Examination of the Rockwell imprint and adjacent region revealed the failure mode of the single 
treated steel as coating detachment and lateral flaking (Figure 4a), where no coating detachment and lateral 
flaking were observed for the duplex treated steel sample. The failure mode of the duplex treated steel sample 
was only chipping (Figure 4b). It can be clearly seen in Figure 4b that the adhesion of duplex treated steel is 
higher than that of the single treated steel. If the Daimler- Benz Rockwell-C adhesion qualification system (HRC-
DB) is concerned, adhesion of the CrN layers of single and duplex treated steels were quatified as HF 5 and HF 
1, respectively [9]. In accordance with the surface hardness measurements (Figure 3), Rockwell C indentation 
tests revealed that application of nitriding process before PVD coating enhance load carrying capacity and 
adherence of CrN coating. 
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Figure 3. Surface hardness profile of the single and duplex treated steels. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                 (b) 
 
 
 
 
 

Figure 4. SEM micrographs showing the damage formed around the indents during Rockwell C tests: (a) the 

single treated and (b) the duplex treated steels. 

 
The results of the dry sliding wear tests conducted by rubbing Al2O3 ball on surfaces of the the single and duplex 
treated steels are presented in Figure 5 as the 2D-profile images of the wear tracks developed on the CrN 
coatings. As shown in Figure 5a, wide and deep wear track was formed on the single treated steel. In the case of 
the duplex treated steel, no measurable wear track was detected on the surface. Thus, rubbing of Al2O3 ball 
polished the outermost surface of the duplex treated steel. In this study, it should be noted that Al2O3 ball did not 
create any measurable wear track on the surface of the duplex treated steel under the same wear testing 

condition.  The depth of the wear track was measured as 0.9 m for the single treated steel, which were lower 
than the thickness of CrN coatings. The results of dry sliding wear tests carried out by rubbing of Al2O3 ball 
revealed that, duplex treatment provided remarkable wear resistance as compared to single treatment. In 
accordance with the results of the hardness measurements and Rockwell C adhesion tests, application of plasma 
nitriding before PVD process provided extra support for the CrN coating against destructive action of Al2O3 ball 
during wear testing. 

 

0

400

800

1200

1600

2000

0 10 20 30 40 50

Indentation depth (µm)

H
a

rd
n

e
s

s
 (

H
V

)

Single treated

Duplex treated



Alpaslan, Ö., Atar, E. ve Çimenoğlu, H. 

  

268 

 
(a)                                                (b) 

Figure 5. Wear tracks profiles of the (a) single treated and (b) duplex treated steels. 

 

4. CONCLUSIONS 
 

Duplex surface treatment (consisted of arc PVD-CrN coating after plasma nitiriding) applied to an hardened AISI 
4140 steel provided higher surface hardness, adhesion strength and superior wear resistance as compared to the 
single surface treatment (arc PVD-CrN coating)  
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Özet 
 
Bu çalışmada, alaşımsız ve düşük karbonlu GS 60 çeliği katı ortamda kutu borlama tekniğiyle borlanmıştır. 
Borlama işleminde numunelere ticari şekilde piyasada bulunan Ekobor-2 içerisinde 850ºC, 900ºC ve 950ºC 
sıcaklıklarda 2, 4 ve 8 saat borlama işlemi uygulanmıştır. Aşınma testleri iki gövdeli pin-on-disk türü aşınma 
cihazında, 10 ve 20 N yükler altında, 10 m 20 m ve 30 m kayma mesafesinde ve 0,1 ms

-1
 kayma hızında, 1000 ve 

1200 mesh zımpara kullanarak gerçekleştirilmiştir. Numunelerin mikro yapısı, mikro sertliği bor tabakası kalınlığı 
ve aşınma yüzeyleri incelenmiştir. Aşınma testlerinden, 950

o
C’de 8 saat borlanan numune, tüm deney şartlarında 

en düşük aşınma kaybına sahip olduğu tespit edilmiştir. Borlama süresinin arttırılmasıyla daha kalın katman 
oluştuğu görülmüştür. Mikro sertlik ölçüm sonuçlarına göre de borlama sıcaklığı ve süresinin artmasıyla sertlik 
değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. 
 

 Anahtar kelimeler: GS 60 Çeliği, Borlama, Abrasife aşınma, Zımpara boyutu 

 
EXAMINATION OF BORONIZING PROPERTIES OF THE GS 60 

STEEL 

 
Abstract 
 
In this study, GS 60 steel were boronized with solid state box- boronizing technique. Commercial EKabor® 2 
powder was used as the boronizing agent and boronizing treatment were carried out at 850 ºC, 900 ºC and 950 
ºC for 2, 4, 6 and 8 h. Wear tests were abraded on the pin on disc apparatus under the normal loads of 10 and 20 
N, 10m sliding distance and the sliding speed of 0.1 m s

-1
 by rubbing the specimens to abrasive Al2O3 grains with 

1000 ve 1200 mesh. Thickness and the microstructure and wear surface of the boronized specimens were 
reported. It was observed that the longer boronizing time results in longer layer thickness.  Abrasive wear tests 
revealed that, for all experiment conditions, specimens boronized at 950

o
C for 8 h determined to have the lowest 

wear lose. According to the results of micro-hardness increase in the duration of the boronizing temperature and 
increased hardness values were determined. 
 
Keywords-- GS 60 steel, Boronizing, Hardness, Abrasive wear. 

 
 

1. Giriş 
 
Dökme çelikler grubuna giren GS 60 çeliği genelde, dökümden sonra talaş kaldırma dışında başka bir biçimlendirme işlemi 
görmeyen ve bileşiminde %2’ den az karbon bulunan demir karbon alaşımlarıdır. Alaşımsız dökme çelikler, sade karbonlu 
malzemeden dökülmüş çeliklerdir. Sade karbonlu çeliklerin bileşiminde karbondan başka silisyum, manganez, fosfor, kükürt ile 
arıtma gibi işlemler sonucu bileşimde çok az da olsa kalan alüminyum, bakır vb. elementler bulunabilir. Dökme çelikler döküm 
sanayi, diğer sanayi dallarının temel üretim sektörü olup mamulleri motor, makine ve hizmet üreten, sanayileşmenin ve 
kalkınmanın temelini oluşturur. 
 
Endüstride kullanım alanına sahip birçok malzeme yüzey özelliklerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Özellikle sürtünmeli 
ortamlarda kullanılan malzemelerin matris özellikleri ve yüzeysel performanslarını arttırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Yüzey 
sertleştirme ve kaplama işlemi, özel bir işlem olup, bir metalin iç kısmının (yapısının) nispeten yumuşak olması istenirken, 
yüzeyinin belirli bir kalınlıkta sertleştirilmesini gerektirmektedir. Yüzey sertleştirmenin amacı; metal parçaların yüzeylerinin 
sertliğini, aşınma direncini, korozyon direncini ve bununla birlikte yorulma ömrünü arttırmaktır [1]. Borlama işlemi bor atomlarının 
ana metalin yüzeyine difüzyonunu sağlayıp ana metal ile borürler oluşturmasını amaçlayan özel bir kimyasal ısıl işlemdir. 
Borlama; bor atomlarının metal yüzeyine difüze olarak ana metal ile tek fazlı (FeB) ya da çift fazlı (FeB, Fe2B) intermetalik 
fazların meydana geldiği bir prosestir [2-6]. Borlama ile parça yüzeyinde bir metalik borür tabakası oluşur. Her iki katmanda 
difüzyon yönünde konumlanmış kolon biçimli kristal yapıya sahiptir [7]. Yaklaşık ağırlıkça % 16.23 B içeren bor bakımından 
zengin olan FeB fazı ağırlıkça % 8.83 B içeren Fe2B fazına göre daha kırılgandır [8,9,10]. Çelik ve dökme demir grubunun 
borlanması işlemi genellikle 840ºC ile 1050ºC sıcaklık aralığında yapılır [2,3]. Borlama işlemi ile malzeme yüzey sertliği 
2000HV'ye yükseltilir, sertliğin yükselmesine bağlı olaraktan malzemenin aşınma direnci karbürleme ve nitrürleme gibi diğer 
yüzey işlemleriyle karşılaştırıldığında artar [5,11,13]. Borlamanın diğer yüzey sertleştirme metotlarına göre avantajları arasında, 

Ç.Demirel and M.Çetin 
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yüzey katmanının çok sert olması, sürtünme katsayısının çok düşük olması, borlamadan sonra herhangi bir fazladan ısıl işlem 
gerekmemesi, borlamanın bazı asitler, bazlar, metal çözeltileri ve yüksek sıcaklıkta gerçeklesen oksitlenmeye çok ciddi 
dayanıklı olması sayılabilir [14,15]. Borlama işlemi için katı, sıvı, gaz, plazma ve iyon implantasyonu gibi çeşitli teknikler 
hâlihazırda uygulanmaktadır [12-17].  
 
Çelik malzemenin yüksek yüzey sertliği, mükemmel aşınma ve korozyon direnci borlama ile sağlanır. [16,18]. Literatürde; çelik 
malzemenin borlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar yoğun olarak adhesif aşınma davranışı ile ilgilidir [1-21] ve abrasif aşınma 
davranışıyla ilgili az sayıda çalışma mevcuttur [22]. Bu çalışmada, borlama sıcaklığı ve süresinin GS 60 çelik malzemenin 

abrasif aşınma davranışına etkisi araştırılacaktır. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada kullanılan GS 60 çelik numuneler 20 mm çapında ve 100 mm uzunluğunda silindir şeklinde Altan 
Makine ve Çelik Iml. Tic. Ltd. Çorum fabrikasında üretilmiştir. Deney çalışmalarında kullanılan GS 60 çelik 
malzemesinin spektro analizi Çizelge 1’de verilmiştir.  Borlamanın yapılacağı parçalar ASTM G 99 standartlarına 
uygun olarak, işlenerek, 10 mm çapında ve 40 mm uzunluğunda numuneler silindir şeklinde hazırlanmıştır. 
 
Borlama metodu olarak kutu borlama yöntemi tercih edilmiştir. Borlama işlemi 1200

o
C sıcaklık kapasiteli ± 5

 o
C 

hassasiyetli mikro işlemci kontrollü, elektrik rezistanslı, dijital göstergeli fırında gerçekleştirilmiştir. Borlama işlemi, 
paslanmaz çelik kutu içerisine Ekobor2 + %15 ferrosilisyum karışımı konulmuştur. Numuneleri kutuya aralarında 
1’er cm mesafe kalacak şekilde yerleştirildikten sonra üzerleri tamamen bor karışımı ile doldurulmuş ve 
paslanmaz çelik kutunun kapağı sıkıca kapatılmıştır. Bu şekilde hazırlanan numuneler 850,  900 ve 950

o
C

 

sıcaklıklarda 2, 4, 6, 8’er saat borlama işlemine tabi tutulmuştur. Numuneler daha sonra oda sıcaklığında 
soğumaya bırakılmıştır. 
 

Çizelge 1. GS 60 çeliğin bileşimi, % ağ. 

 

 

 
 
 
 
 
Mikro yapı incelemeleri numuneler sırasıyla, 180, 320, 600, 800 ve 1200 grid zımparalarla aşındırılmıştır. 
Numuneler 3 μm’ luk Al2O3 solüsyon ile parlatılmıştır. Alkol ile temizlenen numuneler, % 2 nital ( % 2 HN3O3 + % 
98 CH3OH ) ile dağlanmış ve tekrar alkol ile yıkanıp kurutulmuştur. Mikro yapı incelemelerinde bilgisayar 
donanımına bağlantılı MEIJI marka optik mikroskop kullanılmıştır.  Bor tabakası kalınlığı ölçülmüştür. Bor tabakası 
kalınlığı ölçümü çekilen mikro yapı görüntüleri üzerine milimetrik ölçüm kâğıdı konularak yapılmıştır.  Her 
görüntüden ortalama 15’er ölçüm yapılmış ve bunların ortalaması alınmıştır. Daha sonra bu değerler mikrona 
çevrilmiştir. Numunelerin sertlik ölçümleri için SHIMADZU marka mikro sertlik cihazında (HMV0,02) yapılmıştır. 
 
Aşınma testleri, pin-on disk aşınma cihazında, oda sıcaklığında, 10 N ve 20 N yük altında 1000 ve 1200 Mesh 
alüminyum oksit (Al2O3) abrasif aşındırıcı üzerinde ve 0,1 m/s sabit kayma hızında yapılmıştır. Aşınma 
numuneleri, abrasif aşındırıcı zımpara üzerinde, aşınma yönüne dik şekilde hareket ettirilmiş ve böylece 
numuneler daima yeni zımpara yüzeyine temas ettirilmiştir. Numunelerin kayma mesafesi 10 m’dir. Numuneler 
aşınma deneyinden önce ve sonra 10

-4
 g hassasiyetinde elektronik terazide tartılmıştır.  Aşınmaya etkiyen 

parametrelerden olan yüzey pürüzlülük değerleri Mitutoyo SJ201 marka profilemetre cihazında hassas ölçümlerle 
yapılmıştır. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

İşlemsiz GS 60 çelik malzemenin mikroyapısı Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’den görüldüğü gibi mikro yapı ferrit ve 
perlitten oluşmaktadır. 
 
 
850, 900 ve 950

o
C sıcaklıklarda 2, 4, 6 ve 8 saat borlanan numunelere ait mikro yapı görüntüleri Şekil 2- Şekil 4 

verilmiştir. Şekillerden borlanmış numunelerin yüzeylerindeki borürlerin düzgün dallı kolonsal bir morfolojiye sahip 
oldukları görülmektedir. İşlem süresi ile bor katman kalınlığı arasında bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Her üç 
sıcaklık için de bor tabakasının tarak dişi morfolojide oluştuğu görülmektedir. Bor katmanı kalınlığı borlama 
süresine ve sıcaklığa bağlı olarak arttığı görülmüştür. 

 
 
 
 

C Si Mn P S Mg 

0.399 0.453 0.545 0.028 0.017 0.0022 

Cr Ni Mo Cu V W 

0.163 0.098 0.020 0.323 0.003 0.003 
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Şekil 1. Dökümden sonra hiçbir işlem görmemiş GS 60 çelik malzemesine ait mikro yapı. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. 2. 850
o
C’de (a) 2s ve (b) 4s (c) 6s (d) 8s borlanan GS 60 çelik numunelere ait mikro yapılar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. 900
o
C’de (a) 2s ve (b) 4s (c) 6s (d) 8s borlanan GS 60 çelik numunelere ait mikro yapılar. 

 
Her üç sıcaklık için de bor tabakasının tarak dişi morfolojide oluştuğu görülmektedir. Bor katmanı kalınlığı borlama 
süresine ve sıcaklığa bağlı olarak arttığı görülmüştür (Şekil 2,3 ve 4). Borlama sıcaklığı ve süresinin artmasıyla 
bor tabaka kalınlığının arttığı Şekil 5’den görülmektedir. Bununla birlikte,  8 saatten sonra bor tarak dişi morfolojisi 
bozularak, ana malzeme içerisine doğru yayıldığı görülmüştür (Şekil 4 d). 
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Şekil 4. 950
o
C’de (a) 2s ve (b) 4s (c) 6s (d) 8s borlanan GS 60 çelik numunelere ait mikro yapılar. 

 

 
 

Şekil 5. 850
o
C 900

o
C ve 950

o
C’de borlama süresine bağlı olarak bor tabaka kalınlığının değişimi. 

 
Mikro sertlik ölçüm sonuçlarına göre de borlama sıcaklığı ve süresinin (850, 900 ve 950

o
C sıcaklıklarda 2, 4, 6 ve 

8 saat) artmasıyla sertlik değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Sertlikteki bu değişimler Şekil 6, Şekil 7  ve Şekil 8'de 
verilmektedir. Borlanmış yüzeyden iç kısma inildikçe sertliğin azaldığı ve belirli bir mesafeden sonra sertliğin sabit 

bir sertlik(293 HMV) değerine ulaştığı tespit edilmiştir. Döküm durumu GS 60 çelik malzemenin aşınma davranışı 
(Şekil 9) incelendiğinde abrasife zımpara boyutunun artmasıyla (1000 mesh’den 1200 mesh’e) aşınma kaybının, 
daha az olduğu görülmüştür.  
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Şekil 6. 850
o
C’de borlanan numunelerin yüzey altından alınan mikro sertlik değerleri 

 
 

Şekil 7. 900
o
C’de borlanan numunelerin yüzey altından alınan mikro sertlik değerleri 

 
 

Şekil 8. 950
o
C’de borlanan numunelerin yüzey altından alınan mikro sertlik değerleri 

 

 
 

Şekil  9. Döküm durumu GS 60 çeliğinin, Al2O3 zımpara boyutu ve uygulanan yüke bağlı aşınma durumu. 

 
850, 900 ve 950

o
C sıcaklıklarda 2, 4, 6 ve 8 saat borlanan numunelerin 1000 ve 1200 mesh Al2O3 zımparada 

üzerince 10N ve 20N yük altında aşınma kaybı değişimleri Şekil 10-Şekil 13’de verilmiştir. Şekil 10- Şekil 13’den 
görüldüğü gibi borlama sıcaklığı ve süresinin artışına bağlı olarak genel olarak aşınma kaybının azaldığı 
görülmektedir. Ayrıca zımpara boyutunun 1000 mesh’den 1200 mesh’e artmasıyla aşınma kaybının azaldığı 
görülmektedir. Zımpara boyutunun 1000 mesh’den 1200 mesh’e çıkmasıyla, abrasif aşındırıcı tane büyüklüğünün 
azalmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda aşındırıcı tane büyüklüğü arttıkça, malzemenin aşınma kaybının 
arttığı veya tersi durumda ise malzemenin aşınma kaybının azaldığı tespit edilmiştir. Aşınma kaybını uygulanan 
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yüklere ve aldırılan yola göre değerlendirdiğimizde, yükün ve yolun artması ile birlikte aşınma kaybı artmaktadır. 
Artan borlama süresine bağlı olarak aşınma kaybının da azaldığı görülmektedir. En az aşınma kaybı 950

o
C’de 8 

saat yapılan borlanmış malzemede tespit edilmiştir. Bunun nedeni de borlama süresine bağlı olarak malzemenin 
yüzeyinde FeB oluşmasıdır. FeB fazı malzemenin sertliğini ve aşınma direncini artırmaktadır [3,14]. Tüm deney 
şartları için 850

o
C’de 2 saat borlanan numunenin en fazla aşınma kaybına uğradığı tespit edilmiştir ( Şekil 

10,11,12 ve 13). 
 

 
 

Şekil  10. Farklı sıcaklık ve sürelerde borlanmış GS 60 çeliğinin 1000 mesh Al2O3 zımparada ve 10N yük altındaki 

aşınma durumu. 
 

 
 

Şekil 11. Farklı sıcaklık ve sürelerde borlanmış GS 60 çeliğinin 1000 mesh Al2O3 zımparada ve 20N yük altındaki 

aşınma durumu. 
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Şekil 12. Farklı sıcaklık ve sürelerde borlanmış GS 60 çeliğinin 1200 mesh Al2O3 zımparada ve 10N yük altındaki 

aşınma durumu. 

 
 

Şekil 13. Farklı sıcaklık ve sürelerde borlanmış GS 60 çeliğinin 1200 mesh Al2O3 zımparada ve 20N yük altındaki 

aşınma durumu. 

 
Aşınma testi yapılan döküm durumu ve diğer tüm numunelerin aşınma yüzeyi görüntüleri Şekil 14-19’da 
verilmiştir. Tüm deney şartlar için 950

o
C’de borlanan numunelerin aşınma yüzeyleri (Şekil 18-19),  işlemsiz (Şekil 

14-15) ve 850
o
C’de borlanan numuneler karşılaştırıldığında (Şekil 16-17) daha düzgün ve pürüzsüz ve derin 

olmayan yivlerden meydana geldiği görülmektedir. Bu duruma sebep olarak ta bor tabaka kalınlığının artışına 
bağlıdır (Şekil 5), mevcut deney sonuçları literatürle uyumludur [2,3,16].  1000 mesh zımparada ve 20 N yük 
altında aşındırılmış döküm durumu (işlemsiz) numunenin en geniş ve derin aşınma yivlerinin olduğu görülmektedir 
(Şekil 14). Her iki zımpara üzerinde, 950

o
C’de borlanan numunelerin aşınma yüzeylerinin ince küçük ve daha 

düzgün/pürüzsüz bir aşınma yüzeyine sahip olduğu görülmektedir (Şekil 18 ve 19). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 14. Döküm durumu GS 60 çeliğinin (a) 1000 mesh ve (b) 1200 mesh Al2O3 zımparada 10 N yük altında 

aşınmış yüzeyinin görüntüsü. 
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Şekil 15. Döküm durumu GS 60 çeliğinin (a) 1000 mesh ve (b) 1200 mesh Al2O3 zımparada 20 N yük altında 

aşınmış yüzeyinin görüntüsü. 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 Şekil 16. 850
o
C’de borlanan GS 60  çelik numunelerin (a) 1000 mesh ve (b) 1200 mesh Al2O3 zımparada 10 N 

yük altında aşınmış yüzeyinin görüntüsü. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 17. 850
o
C’de borlanan GS 60  çelik numunelerin (a) 1000 mesh ve (b) 1200 mesh Al2O3 zımparada 20 N 

yük altında aşınmış yüzeyinin görüntüsü. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 18. 950
o
C’de borlanan GS 60 çelik numunelerin (a) 1000 mesh ve (b) 1200 mesh Al2O3 zımparada 10 N 

yük altında aşınmış yüzeyinin görüntüsü. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 19. 950
o
C’de borlanan GS 60 çelik numunelerin (a) 1000 mesh ve (b) 1200 mesh Al2O3 zımparada 20 N 

yük altında aşınmış yüzeyinin görüntüsü. 
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4. SONUÇLAR 
 
Yapılan deneysel çalışmalar sonunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
1. GS 60 çeliğinin yüzeylerindeki borürlerin tarak dişi bir morfolojiye sahip oldukları optik mikroskop 

görüntülerinden anlaşılmaktadır. 
2.  Borlama süresi ve sıcaklığa bağlı olarak bor katmanlarının kalınlığı artmıştır. İşlem süresi ve sıcaklıkla, 

katman kalınlığı arasında bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
3.  Borlama süresi ve sıcaklığa bağlı olarak yüzey sertliği artmaktadır, en yüksek sertliği 950

o
C 8 saat borlanan 

numunede 2100 HMV elde edilmiştir. 
4.  Aşındırıcının boyutunun ve uygulanan yükün artmasıyla aşınma kaybı artmıştır. 
5.  Aynı sıcaklıkta borlanan numunelerin aşınma kaybının artan borlama süresi ile azaldığı tespit edilmiştir. 
6.  En fazla aşınma kaybının işlemsiz numunelerde olduğu, dolayısıyla borlama işleminin GS 60 çeliğinin aşınma 

kaybında önemli ölçüde azalmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 
 
Nozzle bodies; in over loaded diesel injection systems are exposed to continuously increasing application 
temperatures, which previously being carburized, no longer provides the requirements. To meet these 
requirements, nozzle bodies were developed from nitrided hot work tool steel, which can be used up to 450°C. 
 
Due to the use of hot work tool steel with strong passivation affinity and the preliminary processes with 
electrochemical removal, gasoxinitriding process had to be used. The control of the oxidation potential in the 
ammonia-water mixture is carried out by an oxygen sensor. By means of hydrogen sensor that can regulate the 
nitriding potential, a limited compound layer thickness can be achieved. 
 
The article provides an overview of the experience with the gasoxinitriding and the application of sensors in 
industrial practice. 
 

Keywords:  Gasoxinitriding, nozzle body, sensors 

 

1. Introduction 
 

Over loaded components in diesel fuel injection systems, especially for commercial vehicles, are exposed to 
continuously increasing component temperatures in applications. Nozzle bodies, which can be loaded with 
internal pressures up to 2500 bar, temperatures up to 450 °C and not require special cooling system, were 
developed from hot work tool steel and nitrided to fulfill these requirements and to design simple variations. The 
currently applied material and heat treatment variations for nozzle bodies as a function of application 
temperatures are shown in Figure 1. Before the application of nitrided nozzle bodies in commercial vehicles, it 
was already applied to off-highway applications. These include, for example, ships, decentralized power-
generation installations as well as heavy vehicles for use on land or rails. To overcome the expected passivation 
due to the use of high alloyed hot work tool steel, X40CrMoV5-1, and the electrochemical machining process, the 
surface of the nozzle body was activated before the nitriding process by pickling. 
 
For the commercial vehicles side, the pickling process omitted because of economical and ecological reasons. On 
the other hand, it was clearly observed in the process development that the activating effect of pickling followed 
by gas nitriding in the commercial vehicle, nozzle bodies due to the smaller diameter of the blind hole compared 
to the nozzle bodies of off-highway applications does not always provide a homogenous nitrided layer in this 
location. 
 
A well-known process from the literature for nitriding of high alloyed steels is the Oxinitriding [1-4]. For security 
reasons, the oxinitriding process is not performed in Bosch with the addition of air in the furnace but in an 
ammonia-water atmosphere. To control the oxidation potential, an oxygen sensor, and to control the nitriding 
potential, a hydrogen sensor is used. 
 
The purpose of this contribution is to report the experiences gained by applying the gasoxinitriding technology and 
the sensors in industrial practice. 
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Figure 1. Material and heat treatment variations for nozzle body as a function of application temperatures. 
 

2. Overview of Equipment and Process Technology for Sensor-controlled 
Gasoxinitriding 
 
2.1. Furnace Technology 
 

The gasoxinitriding process is performed in an evacuable nitriding furnace with an Inconel 601 retort. The large 
surfaced inert retort allows the setting of a stable nitriding atmosphere independent from the furnace conditioning. 
The nickel-base alloy was selected especially because the steel material, which is usually used as a furnace 
retort, after some nitriding charges expose to the formation of iron oxide, so called dusting. 
 
A strong requirement on the furnace technology is to work with water in the nitriding atmosphere. In cold 
locations, such as exhaust pipes and door seals, water can condense thus no more effective for gasoxinitriding 
process. Therefore, these locations either heated or closed with valves during the oxinitriding process. If 
condensation is unavoidable, the corresponding pipelines to the furnace should be installed with an evacuation 
valve, so the water can be removed from the process. The oxidation in gasoxinitriding process can be done with a 
predetermined amount of water or the oxidation potential can be controlled by an oxygen sensor. In both cases, a 
dosing pump is used for the addition of water. The regulation of nitriding potential during the nitriding is performed 
by a hydrogen sensor. The flow of the nitrogen, ammonia and cracked ammonia gases are regulated through 
mass flow controllers. 
 

2.2. Process Technology 
 

The gasoxinitriding atmosphere consists of partial pressures of ammonia, cracked ammonia         (75% H2+25% 
N2), nitrogen and water (Eq.1). 
 

)()()()( 2223 NzOHyHxNHwtotal PPPPP                  (1) 

 
In the retort and on the parts the following reactions occur; 
 

 NNHH 223 32    respectively N2                (2) 

 
and          
 

 OOHH  22                       (3) 

 
The reacting ammonia and water quantities essentially depend on the charge and furnace surface, temperature 
and saturation of the charge surface. The reaction of the water during the oxidation of components and so the 
formation of hydrogen can be detected using hydrogen sensor. For this purpose an experimental batch was 

treated only with nitrogen-water mixture. Figure 2 shows the partial pressures of nitrogen and water, which were 
received from the measurements of mass flow controllers. The partial pressure of water in the reaction gas was 
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calculated from the measured signal of the hydrogen sensor. It shows that an unnegligible amount of hydrogen 
comes out and the formation of hydrogen also exists a longer period of time. 

 

 
 

Figure 2. Hydrogen formation during oxidation of a load in a mixture of nitrogen and water. 
 
The reaction gas composition during gasoxinitriding is as following: 
 

Ammonia   3)( 33 NHNHwNH PP                    (4) 

Hydrogen  OHHxNHH PP
2232 )(5.1                  (5) 

Water   OHOHyOH PP
222 )(                   (6) 

Nitrogen    NPP NzNHN  )( 232
5.0                             (7)

        
with   

3NH :Partial pressure of cracked ammonia 

OH 2
 :Partial pressure of cracked water 

 
Because of volume increase due to the ammonia decomposition and the diffused nitrogen, each partial pressure 
should be standardized with the ratio (1 + ηNH3 - [N]). 
 
Based on the considerations above, it is shown that during the oxinitriding process the atmosphere regulation of 
nitriding potentials is not possible only with a hydrogen sensor because hydrogen is generated not only by the 
ammonia decomposition but also at a certain percentage by the water decomposition and oxidation of the 
component surface. Thus, the residual ammonia content can not be explained with hydrogen content of the 
reaction gas. 
 
The partial pressure of pH2O/pH2 is regulated by an oxygen sensor and so the oxidation potential KO. The target 
values for the oxygen sensor were taken from the actual values, which were derived from the process prior to the 
implementation of the controlled process. 

 
3. Gasoxinitriding Process - Implementation and Results 
 
3.1 Process Implementation 
 
The components are hardened in a vacuum furnace and two times tempered in the nitriding furnace prior to 
gasoxinitriding process. Both of the hardening and tempering processes take place under a reducing atmosphere 
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to avoid oxidation, which could then adversely affect the formation of the nitrided layer. In the hardening process, 
this is achieved by adjusting a hydrogen partial pressure and during tempering by adding nitrogen and dissociated 
ammonia. 

 

 
 

Figure 3. Process of hardening, tempering and gasoxinitriding. 
 
The nitriding treatment is performed in two steps: the gasoxinitriding is at 500 °C and gas nitriding at 540 °C (Fig. 
3).  
 
A low temperature was chosen for the gasoxinitriding to prevent growth of the oxide layer on the components. 
Also, optimization of the treatment duration by oxinitriding step in one hand provides a sufficient surface 
activation, on the other hand, a minimum of oxide layer and compound layer formation. At the gasoxinitriding only 
the oxidation potential is controlled by the voltage of the oxygen sensor, the nitriding potential is not controlled. 
 
At the gasnitriding step, the regulation of the nitriding potential is performed by the hydrogen sensor.  
The amount of cracked gas and other gases will be determined with the help of the signals given by the massflow 
controller.  From the signal of the hydrogen sensor, the proportion of residual ammonia can be calculated. The 
measured hydrogen content and the calculated residual ammonia contents then were used to calculate the 
nitriding potential. To provide a rapid regulation of the nitriding potential not only ammonia but also cracked 
ammonia flows take place. The control limits are fixed to guarantee a sufficient gas feeding. 
 

3.2. Results 
 
3.2.1 Influence of Sensor Regulations on the Oxide Layer Formation  
 
The nature of oxinitriding process is the formation of absorption and diffusion capable surfaces to achieve 
homogenous nitrided layers by the oxidation of iron in the surface near region for the next process step. 
 
On one hand, due to the mechanical and electrochemical machining processes before heat treatment and the 
limited possibilities of cleaning in the area of the blind hole of the nozzle body, the surface passivation is not 
homogeneous distributed but locally different on the components. On the other hand, the flow characteristic of the 
nitriding furnace and geometric differences on the components cause different oxidation reactivity and so different 
the activation effect. To obtain a homogenous nitrided layer, a sufficient oxidizing effect must be available in the 
whole charge and local on each part. In some locations on parts occurs a strong and undesired oxide layer, which 
has to be removed in the following hard-stage machining by grinding or brushing. 
 
The thickness of the oxide layers can be reduced by a sensor-controlled oxinitriding. In an uncontrolled process 
during the entire oxinitriding step constant amounts of water is dosed to the furnace, even if the surface is already 
oxidized. So during the process occurs an increase in the oxidation potential. By the sensor regulation, the 
addition of water is controlled accordingly, so that the oxidation potential is kept constant during the entire 

Hardening 
1040°C/ 20 min hydrogen 
partial pressure  

Tempering  
510°C/ 2 h, 
cracked 
ammonia 

Tempering 
610°C/ 2 h, 
cracked 
ammonia 
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T 
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NH3 + NH3(S): 540°C/ 41 h 
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oxinitriding step. Figures 4a and 4b show the surfaces of the nozzle bodies after uncontrolled and a sensor-
controlled process. 
 

 
 

Figure 4. Stereo microscope images (20-times) the formation of an oxide layer on an uncontrolled (a) and sensor-
controlled (b) oxinitrided components 

 

 
The formation of the oxide film thicknesses and their oxygen contents can be detected by a GDOES analysis (Fig. 
5). During the uncontrolled process, thicker layers with higher oxygen content occur, which can be easily 
delaminated where as by the sensor-controlled oxinitriding both the thickness and the oxygen content of the oxide 
layers decrease strongly. The reduced water dosing by controlling the oxidation potential of sensor has also a 
positive effect on the retort life of the furnace. 

 
 

 

Figure 5. GD-OES analysis of the component surface after uncontrolled and sensor controlled oxinitriding 
processes. 

 
3.2.2 Control of the Nitriding Potential to Reduce the Growth of the Compound Layer 
 

The compound layer with high hardness and so brittleness on the nitrided components causes a reduction in the 
strength properties. The reduction of nitriding potential KN is a possibility to reduce the compound layer growth. 
The nitriding potential is regulated only in the nitriding step (see section 3.1). Since the oxinitriding step is not KN-
regulated to ensure that the compound layer does not occur, components were examined metallographically after 
this step. A compound layer could not be detected. 
 

4a 4b 



Kizil,U., Oklu, B. and Ozgur, Z.V. 

 

283 

The trials to reduce the compound layer have shown that due to the long nitriding duration, which is required for 
the nitrided case depth, a compound layer occurs even at very low nitriding potentials. By reducing the nitriding 
potential, the thickness of compound layers can be reduced strongly. To improve the nitriding effect at the slight 
saturated surface at the beginning of the process, nitriding potential was set to KN = 0.15 and decreased during 
the nitriding time of 41 h linearly to KN = 0.05. Figure 6 shows the characteristics of the investigated component.  

 
 

Figure 6. Measurement points and characteristics of the component. 
 

The measured values of KN-regulated process in comparison to the controlled process are shown in Table 1. 
 

Table 1. Measured values of the metallographic investigations of unregulated and KN-regulated processes. 
 

 Measurement 
Point 1 
CL (μm) 

Measurement 
Point 2 
CL (μm) 

Measurement 
Point 3  
NHD (mm) 

Measurement 
Point 3 
HV0,5 in 0,1 mm 

Without KN -regulation <20 <12 0,36 1024 

With KN -regulation <10 <4 0,35 1032 

 
At the KN-regulated process although reducing the thickness of the compound layer, up to one-third of the value 
of unregulated process, hardness and NHD remain the same. Another advantage of the KN -regulation is the 
possibility of reducing the ammonia consumption by reducing the fresh gas supply or that is to say use of cracked 
ammonia. 

 
4. Summary 
 

The paper describes the use of sensors for the control of oxidation and nitriding potentials at the gasoxinitriding 
process in the ammonia-water mixture atmosphere for high-temperature-resistive components in diesel injection 
systems from hot-work tool steel X40CrMoV5-1. The thickness of the oxide layer as well as the oxygen content 
can be strongly reduced by monitoring the oxidation potential in oxinitriding step. Since hydrogen is formed both 
by reaction of the water during the oxidation with the component surfaces and during the dissociation of ammonia,  
the residual ammonia in the atmosphere can not be calculated. So, the regulation of the nitriding potentials at the 
oxinitriding step is not possible only with hydrogen sensor. 
 
The compound layers  are formed even at low nitriding potentials due to the long nitriding time, but the 
thicknesses of the compound layers can be strongly reduced by sensor-controlled nitriding.  Though the reduced 
compound layer thicknesses, the hardness and NHD of the unregulated and KN -regulated processes are similar. 
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Özet 
 
Bu çalışmada IF 7114 çeliğinde tane boyutunun çeliğin deformasyon yaşlanmasına ve mekanik özelliklerine etkisi 
soğuma hızına ve yaşlanma zamanına bağlı olarak araştırılmıştır. Bu amaçla IF 7114 çeliğinden elde edilen 
numuneler 950 

o
C’ de 15 dakika östenitleme işleminden sonra fırın, hava ve su ortamlarında soğutulmuşlardır. 

Daha sonra bu numuneler ana malzeme ile birlikte 170
 o

C’ de 5, 20, 40, 80 ve 120 dakika yaşlandırılmıştır. 
Numunelerin çekme testleri yapılarak mikroyapı resimleri alınmıştır. Soğuma hızının artması tane boyutunu 
düşürmekle birlikte deformasyon yaşlanmasının artmasına ve çeliğin daha yüksek mekanik özellikler 
sergilemesine neden olmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: IF çelikleri, Deformasyon yaşlanması, Mikroyapı 

 

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAIN SIZE ON STRAIN 
AGEING BEHAVIOUR OF IF STEELS 

 
Abstract 
 

In this work, the effect of grain size on the strain ageing behaviour and mechanical properties of IF steel 
depending on cooling rates and ageing times was investigated. The samples obtained from IF steel were 
austenitised at 950 

o
C for 15 minutes and then cooled in furnace, air or water mediums. After cooling, these 

samples were aged at 170 
o
C for 5, 20 , 40, 80 and 120 min. Tensile testing and microstructure examination were 

also carried out. An increase in cooling rates decreased grain sizes, as aresult of this steel samples showed an 
increase in strain ageing and mechanical properties of IF steels. 
 
Keywords: IF steels, Strain ageing, Microstructure 

     

1. Giriş 
 
Çelik, alternatif malzemeler olmasına rağmen hala otomotiv endüstrisi için en önemli malzeme sınıfını teşkil 
etmektedir. Bunun ana sebebi, ister oto gövdesi için ister şase ve tekerlekler gibi yapısal parçalar için bir malzeme 
olarak özelliklerinin sınırsız değişkenlikte olmasıdır. Çelik malzemelerde, normal çelikten orta ve yüksek 
mukavemetli çeliğe doğru bir eğilim vardır [1]. 
 
Şekillendirilebilir soğuk haddelenmiş çelikler, çelik üreticileri için ana ürün haline gelmiştir. Bunların ilk kullanım 
alanları otomobil parçaları olmuştur. IF çelikleri, mükemmel çekilebilirlik ve derin çekilebilirliğin gerektiği yerlerde 
kullanılan, en son gelişmelerden birisidir. Düşük karbon ve azot içeren bu çeliklerin üretimi, demir matrisindeki 
arayer elementlerinin giderilmesi ile sağlanır. IF çelikleri düşük karbon ve azot (< 0,0030 % C ve 0,0040 % N) 
içerdiklerinden dolayı biçimlendirilmeye uygun olup ayrıca düşük akma dayanımı ve incelmeye karşı yüksek 
direnç gösterir. Günümüz teknolojik gelişmelerinde, derin çekme kaliteli soğuk haddelenmiş bu çelik sacların 
NKK-CAL prosesi ile üretilmesi mümkündür [2]. IF çeliklerine Ti ve Nb ilaveleriyle TiC, TiN veya NbCN  gibi kararlı 
bileşikler oluşur. C ve N arayer atomlarının ferritik çözeltiden ayrılması çeliğe yaşlanma özelliği göstermeyen, 
preste iyi şekillendirilebilirlik özelliği kazandırmaktadır. IF çeliklerinin akma mukavemetleri 150 MPa, çekme 
mukavemeti ise 300 MPa civarındadır [3]. 

 
Günümüz endüstrisinde kullanılan IF çelikleri özellikle otomotiv endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Araba kaportası boyanıp fırında yaklaşık olarak 170 

o
C’de 20 dakika için kurutulduğunda IF çelikleri fırın 

sertleşmesine maruz kalarak kaportanın dayanımını arttırmaktadır. Bu dayanım artışının miktarının bilinmesi 
önem arz etmektedir. Çünkü fazla sertleşme şekillenebilme özelliği üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu nedenle 
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bu çalışmada soğuma hızına bağlı olarak değişen  tane boyutunun yaşlanmayı ne derece etkilediği konusu 
araştırılmıştır.  

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada Erdemir ürünü, 7114 kalite derin çekilebilme özelliğine sahip çelik sac kullanılmıştır.       IF 7114 
çeliğinin kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. 7114 IF çeliğinin kimyasal bileşimi (% Ağırlık). 
 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al 

0.012 0.007 0.018 0.012 0.007 0.025 < 0.005 0.031 0.043 

Co Cu Nb Ti V W Pb Sn Fe 

< 0.010 0.033 < 0.002 0.068 0.002 0.013 < 0.002 < 0.001 99.6 

 
Isıl işlemler ve çekme deneyi uygulanmadan önce 7114 kalite çelik sac’dan çekme deney numuneleri 
hazırlanmıştır. Numunelerin ölçüleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Çekme deney numunelerinin hazırlanmasından 
sonra 950 °C’ de 15 dakika östenitleme işlemi yapılmıştır. Östenitleme sonrasında numuneler fırın, hava, ve su 
ortamlarında soğutulmuşlardır. Daha sonra ise soğutulan numunelere ve ana malzemeye % 5 ön deformasyon 
uygulanarak 170 °C’de 5, 20, 40, 80 ve 120 dakika yaşlandırma işlemi yapılmıştır. Yaşlandırma işleminden sonra 
numuneler Shimadzu marka çekme test cihazında kopuncaya kadar çekilmiştir. Çekme testleri 2 mm/dak. çekme 
hızında gerçekleştirilmiştir. Çekme test işlemi bittikten sonra ana malzeme ve solüsyona alınıp farklı ortamlarda 
soğutulan ve ardından yaşlandırılan numuneler, gömme kalıp içerisine alınarak zımparalama ve parlatma 
işlemine tabi tutulmuştur. Son olarak numuneler % 2 Nital solüsyonunda dağlanarak optik mikroskopta 
incelemeye hazır hale getirilmişlerdir. Numunelerin ortalama tane boyutları ortalama doğrusal kesişme metodu 
kullanılarak belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çekme deney numunesi. 

 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapı Sonuçları Ve Değerlendirilmesi 
 
IF çeliklerinden elde edilen ana malzeme, fırında, havada ve suda soğutulan numunelerin mikroyapı resimleri 
Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu mikroyapı resimleri yardımı ile hesaplanan ortalama doğrusal kesme tane boyutları 
ise Çizelge 2’de görülmektedir.  
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a                                                                     b 

    
c                                                                     d 

 
Şekil 2. IF çeliğinin mikroyapı resimleri a) ana malzeme, b) fırında soğutulan, c) havada soğutulan ve d) suda 

soğutulan numuneler. 

 
 

Çizelge 2. Ana malzeme ve farklı ortamlarda soğutulmuş numunelerin doğrusal kesişme yöntemine göre 
hesaplanan ortalama tane boyutları. 

 
Numune Tane Boyutu (μm) 

Ana malzeme 20 

Fırında Soğutulmuş Numune 96 

Havada Soğutulmuş Numune 68 

Suda Soğutulmuş Numune 49 

 
Şekil 2’den görüldüğü gibi ve ayrıca Çizelge 2’de belirtildiği gibi,  ana malzeme ve solüsyona alındıktan sonra 
fırın, kum, hava ve su ortamlarında soğutulan IF çelik numuneleri soğuma hızına bağlı olarak farklı tane 
boyutlarından meydana gelmişlerdir. Örneğin yapılan tane boyutu ölçüm sonucunda ana malzemenin ortalama 
tane boyut 20 μm olarak ölçülürken fırında soğutulan numunelerin tana boyutu 96 μm bulunmuştur. Havada ve 
suda soğutulan numunelerin ortalama tane boyutları ise sırasıyla 68 ve 49 μm olarak ölçülmüştür. Mikroyapı 
incelemeleri, soğuma hızının artması ile birlikte tane boyutunun belirgin bir şekilde düştüğünü göstermektedir. 
Çeliğin mikroyapısında meydana gelen bu değişim numunelerin ısıl işlemden sonra farklı ortamlarda 
soğutulmasının bir sonucudur [4].   

 
3.2. Çekme Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
 
Ana malzemenin ve 950 °C’ de 15 dakika östenitleme işlemi yapıldıktan sonra fırın, hava, ve su ortamlarında 
soğutulan ve ardından % 5 ön deformasyon uygulanıp 170 °C’de 5, 20, 40, 80 ve 120 dakika yaşlandırılan 
numunelerin çekme test sonuçları Çizelge 3’de verilmektedir. Çizelge 3’te yaşlandırma zamanına bağlı olarak 
numunelerin akma dayanımı, çekme dayanımı, % toplam uzama ve ∆Y (yaşlanmadan dolayı dayanımda artış) 
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değerleri görülmektedir. ∆Y değeri, % 5 öndeformasyon sonucu elde edilen dayanım değeri ile yaşlanmadan 
sonra elde edilen akma dayanım değeri arasındaki farktır.   

Çizelge 3. Ana malzemenin ve solüsyona alındıktan sonra farklı ortamlarda soğutulan,  ardından % 5 ön 
deformasyon uygulanıp 170 °C’de farklı zaman aralıklarında yaşlandırılan numunelerin çekme test sonuçları. 

 
Yaşlandırma 

Zamanı 
(dak.) 

Akma Dayanımı 
(MPa) 

Çekme Dayanımı 
(MPa) 

Toplam 
Uzama 

(%) 

∆Y 
(MPa) 

Ana Malzeme 

0 176 271 18 - 

5 209 252 18 + 10 

20 234 280 17 + 34 

40 235 279 16 + 35 

80 202 245 17 + 3 

120 186 231 18 - 15 

Fırında Soğutulan Numuneler 

0 42 180 23 - 

5 84 130 14 - 76 

20 126 177 18 - 33 

40 70 117 19 - 90 

80 43 87 14 - 118 

120 29 79 22 -133 

Havada Soğutulan Numuneler 

0 117 217 25 - 

5 113 158 12 + 11 

20 121 172 15 + 22 

40 126 183 16 + 28 

80 86 140 14 - 16 

120 62 121 15 - 37 

Suda Soğutulan Numuneler 

0 154 265 20 - 

5 190 212 14 + 9 

20 202 234 8 + 22 

40 221 260 10 + 39 

80 186 227 10 + 7 

120 180 221 9 - 1 

 
Çizelge 3’den görüldüğü gibi, yaşlandırma uygulanmamış ana malzeme, fırın, hava ve su ortamlarında soğutulan 
numunelerin çekme test sonuçlarına bakıldığında fırında soğutulan numuneler en düşük akma ve çekme 
dayanımı gösterirken suda soğutulan numuneler ise ana malzeme gibi en yüksek akma ve çekme dayanımına 
sahip olmuşlardır. Bu durum farklı soğuma ortamlarında soğutulan numunelerin farklı tane boyutuna sahip 
olmasıyla birlikte, katı eriyik sertleşmesine ve çökelti sertleşmesine maruz kalmasının bir sonucudur. 
 
Ana malzeme ve solüsyona alındıktan sonra farklı ortamlarda soğutulan, ardından % 5 ön deformasyon uygulanıp 
170 °C’de 5, 20, 40, 80 ve 120 dak. yaşlandırılan numunelerin çekme test sonuçlarına bakıldığında ana malzeme, 
havada ve suda soğutulan numunelerin deformasyon yaşlanmasına maruz kaldıkları görülmektedir. Çünkü bu 
numuneler 170 

o
C’de 20 yada 40 dakika yaşlandırıldıklarında akma, çekme ve ∆Y (yaşlanmadan dolayı 

dayanımda artış) değerleri en yüksek seviyeye ulaşırken genel olarak % uzama değerleri minimum seviyede 
kalmıştır (Çizelge 3). Bu durumun ana malzemede, hava ve suda soğutulan numunelerde karbon veya azot gibi 
arayer atomlarının katı eriyik içerisinde serbest halde bulunduğunu ve bu arayer atomlarının dislokasyonların 
hareketini engelleyerek dayanımda bir artışa neden olduğunu göstermektedir. Yaşlandırma zamanının 80 ve 120 
dakikaya çıkması ile akma, çekme ve ∆Y değerlerinde bir düşme meydana gelirken % uzama değerlerinde ise bir 
artış olmuştur. Bu durum aşırı yaşlanmanın ana malzeme, hava ve suda  soğutulan numunelerde meydana 
geldiğini göstermektedir. S. Gündüz ve arkadaşları [5], yapmış oldukları çalışmada otomotiv endüstrisinde 
kullanılan 1415, 7114 ve 7118 kalite mikroalaşımlı IF çelik sacların yaşlanma özellikleri ve bu yaşlanmanın 
çeliklerin dayanımına etkilerini incelediklerinde,  1415, 7114 ve 7118 kalite çeliklerin % 2, 5 ve 10 ön deformasyon 
işleminden sonra yapılan farklı sıcaklıklardaki yaşlandırma işlemi ile gerinim yaşlanması gösterdiğini bulmuşlardır. 
  
Fırında soğutulan numuneler, ön deformasyondan sonra yapılan yaşlandırma işlemi neticesinde akma ve çekme 
dayanımları en düşük değerleri gösterirken ∆Y (yaşlanmadan dolayı dayanımda artış) bütün yaşlandırma 
zamanları için negatif değerlerde kalmıştır. Bu durum fırında soğutulan numunelerin deformasyon yaşlanmasına 
uğramadığını göstermektedir. Çünkü fırında soğutulan numuneler en büyük tane boyutuna sahip olmakla birlikte 
yavaş soğumadan dolayı katı eriyik içerisinde serbest halde bulunan C ve N arayer atomlarının miktarıda en 
düşük değerdedir. Kurubik ve Gladman [6]. yaptıkları çalışmada fırın ortamındaki gibi yapılan yavaş soğutma 
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işleminin TiC, V4C3, NbC yada Fe3C gibi çökeltilerin oluşup büyümesine yardımcı olduğu, dolayısıyla karbon 
ve/veya azot gibi arayer atomlarının katı eriyik içerisinde serbest halde bulunmasını engellediğini belirtmişlerdir.  
Ana malzeme, fırın, hava ve su ortamlarında soğutulan numuneler birbiri ile kıyaslandığında suda soğutulan 
numunelerin daha fazla deformasyon yaşlanmasından etkilendiği görülmektedir (Çizelge 3). Örneğin suda 
soğutulan numuneler % 5 ön deforme edildikten sonra 170 

o
C’de 40 dakika yaşlandırıldığında elde edilen ∆Y 

değeri +39 MPa iken ana malzemede, havada ve fırında soğutulan numunelerde ise sırasıyla +35, +28 ve -90 
MPa olarak bulunmuştur. Bunun nedeni suda soğutulan numunelerde C ve N atomlarının katı eriyik içerisinde 
daha fazla miktarda serbest olarak bulunmasından kaynaklanmaktadır. Arayer atomlarının dislokasyonlar 
etrafında oluşturdukları atmosfer akma dayanımını ve yaşlanma özelliklerini etkilemektedir [7].  
 
Fırında soğutulan numunelerin ∆Y (yaşlanmadan dolayı dayanımda artış) değerlerinin eksilerde olması katı eriyik 
içerisinde C ve N atomlarının serbest halde olmadığını ve kaba çökeltiler halinde karbür ve/veya nitrür olarak 
yapıda bulunduğunu göstermektedir. Bu durum fırında soğutulan numunelerin düşük dayanım ve yaşlanma 
davranışı sergilemesine neden olmaktadır. Dayanım ve yaşlanma davranışlarında meydana gelen değişim karbon 
ve azotun katı eriyik içerisinde çökelti veya serbest halde bulunmasıyla ilgilidir. Bununla beraber tane boyutunun 
da etkili olduğu söylenebilir. Tane boyutunu hızlı soğutma veya çeşitli termo-mekanik işlemlerle küçültmek ve 
bunun sonucunda malzemenin mukavemetini arttırmak mümkündür [8]. Yapılan çalışmada suda soğutulan (49 
μm) numuneler fırın (96 μm)  ve havada (68 μm)  soğutulan numunelere göre küçük tane boyutuna sahip 
olmuşlardır. Bu nedenle suda soğutulan numunelerin yüksek akma, çekme ve ∆Y değerlerine sahip olması 
numunelerin küçük tane boyutuna da bağlanabilir. Çünkü tane sınırları kaymayı engelleyerek dislokasyonları 
hareket edemez konuma getirir. Huang ve arkadaşları [9] yapmış oldukları çalışmada tane boyutu küçültmenin ve 
dinamik yaşlanma sertleşmesinin SA533B3 çeliğinde yorulma dayanımını arttırdığını ifade etmişlerdir.  
 
Deformasyon yaşlanma sertleşmesi göstermeyen fırında soğutulan numuneler ile en yüksek deformasyon 
yaşlanma sertleşmesi gösteren suda soğutulan numunelerin gerilme-uzama diyagramları Şekil 2’de 
görülmektedir. Şekil 2a’da görüldüğü gibi fırında soğutulan numunelerin gerilme-uzama diyagramları 170

 o
C’deki 

bütün yaşlanma süreleri için belirgin olmayan akma davranışı sergilemişlerdir. Bu durum katı eriyik içerisinde C ve 
N atomlarının serbest halde olmadığını ve kaba çökeltiler halinde yapıda bulunduğunu açıkça göstermektedir. 
Karbon ve azot atomunun çelik içerisinde serbest halde bulunmaması belirgin akma noktasını ve çeliğin yaşlanma 
özelliğini ortadan kaldırmaktadır [4].  
 
Suda soğutulan numunelerin gerilme-uzama diyagramlarına bakıldığında (Şekil 2. b) bütün yaşlanma süreleri için 
belirgin akma davranışının oluştuğu görülmektedir. Bu durum ise suda soğutulan numunelerde serbest halde 
karbon ve azot atomunun bulunduğunu göstermektedir. Serbest halde bulunan arayer atomları dislokasyonların 
hareketini engelleyerek belirgin akma davranışının oluşmasına neden olmuştur. Katı eriyik içerisinde serbest 
halde % 0.0001 C yada N atomlarının bulunması belirgin akma davranışının oluşması için yeterlidir [10]. Havada 
soğutulan numuneler suda soğutulan numuneler gibi benzer akma davranışı göstermişlerdir. 
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Şekil 3. 170 

o
C’de farklı zaman aralıkları için yaşlandırılan 7114 kalite IF çeliğinin gerilme-uzama diyagramları: a) 

fırında soğutulan ve b) suda soğutulan numuneler. 

 

4. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada, bir IF çeliğinde tane boyutunun deformasyon yaşlanmasına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla IF 
çeliğinden elde edilen numuneler 950 

o
C’ de 15 dakika östenitlendikten sonra fırın, hava ve su ortamlarında 

soğutulmuşlardır. Daha sonra bu numuneler ana malzeme ile birlikte 170
 o

C’ de 5, 20, 40, 80 ve 120 dakika 
yaşlandırılmıştır. Numunelerin çekme testleri yapılarak mikroyapı resimleri alınmıştır. Elde edilen sonuçlar 
aşağıda sıralanmıştır. 
 
1.  Tane boyutu ölçüm sonucunda ana malzemenin ortalama tane boyut 20 μm olarak ölçülürken fırında 

soğutulan numunelerin tane boyutu 96 μm bulunmuştur. Havada ve suda soğutulan numunelerin ortalama 
tane boyutları ise sırasıyla 68 ve 49 μm olarak ölçülmüştür. Mikroyapı incelemeleri, soğuma hızının artması ile 
birlikte tane boyutunun belirgin bir şekilde düştüğünü göstermektedir.  

2.  Fırında soğutulan numuneler en düşük akma ve çekme dayanımı gösterirken suda soğutulan numuneler ise 
ana malzeme gibi en yüksek akma ve çekme dayanımına sahip olmuşlardır. Bu durum farklı soğuma 
ortamlarında soğutulan numunelerin farklı tane boyutuna sahip olmasıyla birlikte, katı eriyik sertleşmesine ve 
çökelti sertleşmesine maruz kalmasının bir sonucudur. 

3.  Ana malzeme, havada ve suda soğutulan numuneler deformasyon yaşlanmasına maruz kalmışlardır. Çünkü 
bu numuneler 170 

o
C’de 20 yada 40 dakika yaşlandırıldıklarında akma, çekme ve ∆Y (yaşlanmadan dolayı 

dayanımda artış) değerleri en yüksek seviyeye ulaşırken genel olarak % uzama değerleri minimum seviyede 
kalmıştır  

4.  Fırında soğutulan numuneler, ön deformasyondan sonra yapılan yaşlandırma işlemi neticesinde akma ve 
çekme dayanımları en düşük değerleri gösterirken ∆Y (yaşlanmadan dolayı dayanımda artış) bütün 
yaşlandırma zamanları için negatif değerlerde kalmıştır. Bu durum fırında soğutulan numunelerin deformasyon 
yaşlanmasına uğramadığını göstermektedir.  

5.  Suda ve havada soğutulan numuneler 170 
o
C’de 5, 20, 40, 60 ve 120 dak. yaşlandırıldığında belirgin akma 

davranışı gösterirken fırında soğutulan numuneler aynı şartlar için belirgin olmayan akma davranışı 
sergilemişlerdir. Bu durum suda ve havada soğutulan numunelerde serbest halde karbon ve azot atomunun 
bulunduğunu göstermektedir.     

5.  Mikroyapının küçük taneli olması deformasyon yaşlanma sertleşmesini arttırmıştır. Ayrıca hem küçük taneli 
yapının ve hem de deformasyon yaşlanma sertleşmesinin soğuma ve yaşlandırma şartlarına bağlı olarak IF 
çeliklerinin dayanımını etkilediği görülmüştür.  

 

Kaynaklar 
 
[1]  Gündüz, S., Kaçar, R., Gülenç, B., The effect of  the cooling rate on the yield behaviour in Ti, V, Al 

interstitional free steels, Pamukkale University Journal of Engineering Science, Vol. 7,199-205, 2001. 
[2] Bakkaloğlu, A., IF  çeliklerinin özellikleri üzerine proses parametrelerinin etkisi, 1. Demir Çelik Sempozyum 

Bildirileri, 695-703, 2001 
[3] Hasanbaşoğlu, A., Direnç kaynak yöntemiyle birleştirilen IF çelikleri ile östenitik paslanmaz çeliklerin kaynak 

kabiliyetinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Zonguldak, 21-44, 2005. 
[4] Gladman, T., The Physical Metallurgy of MicroalloyedSteels, 1st edition, The Institute of Materials, London, 

1997. 



Kavak, A.,Öncel, S.,Özgan, C., Türkmen, M. ve Gündüz, S. 

 

290 

[5]  Gündüz, S.,  Acarer, M., Arıkan, M., Gündüz, A., Arayer atomu İçermeyen (IF) çeliklerin statik yaşlanma 
davranışları, I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 1437-1443, 2005. 

[6]   Krupik, V. and Gladman, T., Vanitect Project Report, No:5, Leeds, UK, 1992. 
[7]  Savaşkan, T., Malzeme Bilgisi ve Muayenesi. 3.Basım, KTÜ, 1999.  
[8]  E Kayalı, S., Ensari, C.,  Metallere Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları İTÜ, 2000. 
[9]  Huang, J.Y., Hwang, J.R., Yeh, J.J., Chen, C.Y.,  Kuo, R.C., Huang, J.G., Dynamic strain aging and grain 

size reduction effects on the fatigue resistance of SA533B3 steels, Journal of Nuclear Materials, vol 324,  
140-151, 2004.  

[10] Baird, J. D. Strain ageing of steel – a critical review. Iron Steel, 5, 186–192, 1963. 
  

 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311503004355?_alid=1864875863&_rdoc=1&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=14201&_zone=rslt_list_item&md5=3852eb523b894605e2b4f81ff788b201
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311503004355?_alid=1864875863&_rdoc=1&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=14201&_zone=rslt_list_item&md5=3852eb523b894605e2b4f81ff788b201


International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

293 
 

MOTORLU ARAÇLARDA ISIL İŞLEM UYGULAMALARI 
 

Salih ÖZER 
Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Türkiye, sallih@hotmail.com, s.ozer@alparslan.edu.tr 

 

Özet 
 

Motorlu taşıtlar yan sanayi dalları ile birlikte hızla gelişen ve büyüyün bir sektördür. Günümüzde başka alanlarda 
bulunan teknoloji ve gelişmelerin motorlu taşıtlarda da uygulanması ile daha da gelişim göstermektedir. Motorlu 
taşıtların en önemli parçasını oluşturan motorda birçok parça ısıl işlem görmektedir. Bu çalışma bu parçaların ısıl 
işlem görme sebeplerini ve şekillerini açıklamaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Isıl işlem, İçten yanmalı motorlar, Analiz, Solid works  

 

APPLICATION OF HEAT TREATMENTS AT MOTOR VHICLE 
 
Abstract 
 

Motor vehicles sector is a sector that is evolving and growing with sub-industry branches. Today, applying the 
technology and implements on motor vehicles, it has been developed. On engines, the most important part of 
motor vehicles, many parts subjected to heat treatment.    This study describes the reasons and shapes of 
exposing heat treatment. 
 
Keywords: Heat treatment, Engine, Analaysis, Solid works 

 
 
 

1. Giriş 
 
İnsanlar bir yerden başka bir yere kendilerini ve malzemelerini taşımak için ilk çağlardan beri değişik taşıma 
araçlarını kullana gelmişlerdir. İlk ulaşımın hayvanlarla sağlandığı çağlardan ilk buharlı makinelerin bulunduğu ve 
taşımacılık sektöründe kullanıldığı zamana kadar insanoğlunun yaşamında birçok yeni buluş devreye girmiştir. 
Ulaşımın hızlı ve güvenilir olması ticaret ve sanayi dallarının gelişmesine neden olmuş böylece hızlı bir ticaret 
sirkülasyonu ile insanlık bilgi ve kültür aktarımını gerçekleştirerek hızlı bir gelişim göstermiştir [1, 2, 3]. Hatta hızlı 
araçların kullanılması savaşların seyirini bile değiştirmiştir. Ulaştırmanın önemini kavrayan insanoğlu daha hızlı ve 
daha güvenilir araçlar yapmak için ulaştırma araçları ile ilgili meslek grupları üzerinde de önemli araştırmalar 
yapmışlar ve o meslek gruplarının da gelişmesine katkı sağlamışlardır [4, 5]. Öyle ki ilk demir cevherinin yararlı 
araç ve gereç yapımında kullanılmasından bu güne kadar demir hayatın her alanında baş aktör olarak ortaya 
çıkmaktadır. İlk demir cevherinin bulunup yüksek ısılı fırınlarda eritilip kalıplara dökülmesi ile buharlı makinelerden 
içten yanmalı motorlara geçiş olmuş ve günümüzde kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlamda motorlu karayolu taşıtı 
olarak değerlendirilen ilk taşıt, 1769 yılında Josept Cugnot tarafından yapılmıştır. Demirin ilk buharlı makineye 
dönüştüğü bu sistem malzeme biliminin ve diğer meslek dallarının da gelişmesi ile günümüzdeki motorlu taşıtların 
ilk temeli 1896 yılında üretilmiştir [4, 6, 7].  
 
Motorlu araçlar elektrik, elektronik, mekanik, otomasyon ve malzeme bilimi gibi birçok teknolojik bilimin disiplinler 
arası çalışması ile gelişme gösteren bir meslek birimidir. Son yıllarda bu meslek dallarındaki gelişmelerin otomotiv 
sektörüne yansıması ile birlikte, otomotiv sektörü de hızla gelişmektedir.  Bu anlamda malzeme bilimi motorlu 
araçların temelini oluşturmaktadır. Motorlu araçların ana gövdesini oluşturan şasi ve motor kısmının gelişmesi 
direk olarak metal ve metal içerikli malzemelerin temini, imalatı ve ham malzemesine bağlıdır [8, 9]. Bu 
malzemelerin bulunması temini ve üretilmesindeki gelişmeler günümüzde yüksek hızlı ve dayanıklı araçların 
yapılmasını kolaylaştırmıştır. Rekabetin yüksek olarak yaşandığı Formula 1 pistlerinden normal binek araçlara 
aktarılan teknoloji günümüz motorlu araçlarında temelini oluşturmaktadır. İlk kompozit malzemenin Formula 1 
araçlarında kullanıldığı ve ilk hafif ve yüksek dayanıma sahip motor malzemelerinin de bu tip yarış araçlarında 
kullanıldığı düşünülürse malzeme biliminin ne denli büyük önem taşıdığı daha net ortaya çıkmaktadır.  
 
Motorlu araçlar, şasi, motor, kaporta, elektronik aksam olarak 4 bölümde incelenebilir. Aracın şasi, motor ve 
kaportası metal ve metal aksamlı malzemelerin yoğun ve komplike olarak kullanıldığı yerdir [10, 11, 12].  
 

2. Pistonlu Motorlar 
 

Belirli parçaların bir araya gelerek belli bir işlevi yerine getirmek için oluşturulmuş, sistemlere makine denir. 
Makineler işlevlerine göre birçok alanda kullanılmaktadırlar. Belirlenmiş bir üretim metotları ve kullanıldıkları genel 
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bir malzeme biçimleri vardır. Motorlu araçlar birçok makinenin bir araya gelmesiyle oluşmuş sistematik makineler 
bütünüdür [12, 13, 14]. Motorlu araçların kalbini enerji dönüşüm sistemleri olan motorlar oluşturmaktadır. Motor 
yakıtlarının silindir içerisinde yakılması prensibine göre imal edilmektedirler. Silindir içerisinde yanma sonucunda 
elde edilen basınç doğrusal bir hareket iletimi ile krank miline iletilir ve dairesel bir harekete dönüşmesi sağlanılır. 
Motorlu taşıtlarda kullanılan motorların birçok çeşidi vardır. Günümüzdeyse en yaygın olarak kullanılanları benzinli 
ve dizel motorlardır [13, 15]. Kullandığı enerji kaynağına göre sınıflandırılmış bu motorlar birçok makine 
parçasının sistematik olarak bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Pistonlu bir motor temel olarak Tablo 1’deki 
parçalardan oluşmaktadırlar. 
 

Çizelge 1. Pistonlu Motorların Parçaları ve İşlevleri [16, 17, 18, 19, 20]. 
 

Parçanın Adı İşlevi Üretim Yöntemi Malzemesi 

Motor Gövdesi 
Motorun Tüm 
Parçalarına Yataklık 
Yapar 

Döküm ve CNC işlemleri 
Gri Dökme Demir Ya Da 
Silisyum Alaşımlı 
Döküm 

Silindir 
Kapağı 

Motor Üzerindeki 
Parçaları Taşır  

Döküm ve CNC İşlemleri 

Alüminyum Döküm 
Malzemeden Veya 
Silisyum Magnezyum 
Karışımı 

Piston 
Silindirlerde Elde 
Edilen Gücü Krank 
Miline İletmek 

Döküm ve CNC İşlemleri 
Gri Dökme Demir Ya Da 
Silisyum Magnezyum 
Alaşımlı Döküm 

Biyel 
Piston Hareketini 
Krank Miline İletir 

Döküm, CNC İşlemleri ve 
sertleştirme uygulamaları 

Gri Dökme Demir Ya Da 
Silisyum Alaşımlı 
Döküm 

Krank Mili 
Silindirlerde Elde 
Edilen Gücü Dairesel 
Harekete Çevirmek 

Döküm ve CNC İşlemleri ve 
sertleştirme uygulamaları 

Gri Dökme Demir yada 
Alaşımlı Sert Döküm 

Supap 
Silindirlere 
Hava/Yakıt Ve Egzoz 
Gazlarını Atmak 

Döküm ve CNC İşlemleri ve 
sertleştirme uygulamaları 

Gri Dökme Demir Ya Da 
Silisyum Magnezyum 
Alaşımlı Döküm 

Kam Mili 
Supaplara Hareket 
Vermek 

Döküm ve CNC İşlemleri ve 
sertleştirme uygulamaları 

Gri Dökme Demir yada 
Alaşımlı Sert Döküm 

Volan  
Krank Mili Üzerindeki 
Titreşimleri Absorbe 
Etmek 

Döküm ve CNC İşlemleri ve 
sertleştirme uygulamaları 

Gri Dökme Demir 

Segman 
Motorun 
Kompresyonunu 
Sağlamak 

Döküm veya CNC İşlemleri ve 
sertleştirme uygulamaları 

Gri Dökme Demir yada 
Saç Metal 

Manifoldlar 

Motorun Silindirlerine 
Girecek Olan 
Hava/Yakıtın 
Alınmasını Sağlar 

Döküm ve temel tornalama 
işlemleri 

Dökme Demir, 
Alüminyum Dökme 
Demir Ve Çelik Dökme 
Demir 

 
İlk yıllarda imal edilen pistonlu motorlarının malzemeleri döküm ve temel işlemlerden başka aşamalardan 
geçirilmeye gerek duyulmuyordu. Pistonlu motorların maksimum 1000 d/dak çıktığı bu motorlar düşük tork ve 
devre sahip olmasından dolayı malzemelerin üzerine herhangi bir yükte gelmiyordu. Fakat zamanla motorlu 
araçlar yüksek devir ve tork üretmek için kullanıldıklarında mevcut üretim yöntemlerinin işe yaramadığı görüldü. 
Malzemelerin daha sert ve üzerine gelen yüklere daha dayanıklı olması için ekstra işlemlere gerek duyuldu. Bu 
işlemlerin geneline sertleştirme ve ısıl işlem uygulamaları denilmektedir. Özellikle üzerinde çekme, basma ve 
burulma gerilmesine maruz kalan motor parçalarına ekstra işlemlerin uygulanmasına gerek duyulmuştur. Bu 
işlemlerin geneline sertleştirme ya da ısıl işlem uygulamaları denilmektedir.  

 

3. Isıl İşlem  
 
TSE 1112 ile tanımlanmış olan ısıl işlem; katı haldeki metal veya alaşımlara belirli özellikler kazandırmak 
amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine zamanlanarak uygulanan ısıtma ve soğutma 
işlemleri olarak verilmektedir. Bu işlemler ısıl işleme tabi tutulan parçanın yüzeyinde bir katman oluşturarak 
malzemenin içyapısının daha sert ve dayanıklı olmasını sağlamaktadır [21, 22, 23]. Motor parçalarından direk 
ısıya ve kuvvete maruz kalan parçalar ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Motor parçalarında yapılan temel ısıl işlemler 
aşağıda sıralanmaktadır. 
 
Gerilim giderme 
Normalize Tavı 
Su Verme İşlemi 
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Menevileşme 
Sementasyon 
Tavlama 

 

4. Motor Parçalarında Isıl İşlem Uygulamaları 
 
Tablo 1’de de görüldüğü gibi motor parçalarının imalatını genel olarak döküm ve temel tornalama işlemleri 
oluşturmaktadır.  Fakat motorlarda aşırı mukavemet altında çalışan motor parçalarının üretimde başka 
yöntemlerinde kullanılmasını zorunlu kılan durumlar mevcuttur. Bir önceki bölümde motorlu taşıtların temel güç 
kaynağı olan motorlardan bahsederken piston üzerinde kuvvetin direk etki ettiğini ve motor parçalarının aşırı 
mukavemet altında çalıştığından bahsetmiştik. Bu aşırı kuvvet motor parçalarının temel işlemlerden başka ekstra 
işlemlere maruz kalmasını zorunlu kılmıştır. Bu yöntemlerin başında en bilindik yöntem olan ısıl işlem gelmektedir. 
Bir üst bölümde de bahsettiğimiz gibi ısıl işlemin birçok boyutu ve çeşidi vardır [15, 16, 21, 22]. Özellikle yüksek 
oranlarda gerilmeye mağruz kalan krank mili, piston ve biyel koluna sık sık uygulanan ısıl işlem malzemelerin 
ömrünü ve gerilmelere olan dayanımı artırmaktadır.  
 
Bu çalışmada bir içten yanmalı motorun biyel kolunun ısıl işlem görmeden önce ve gördükten sonraki durumları 
SOLİDWORKS programı ile analiz edilmiş ve farkları ortaya konuşmuştur.  

 

5. Solidworks ile Tasarım ve Analiz 
 
5.1. Solidworks ile Tasarım 
 

Daha önceki çalışmalarda göstermektedir ki, solidworks ile analiz gerçekçi değerler ile sonuçlar doğurmaktadır. 
Timur ve Kuşçu solidworks ile yaptığı çalışmada bir malzemenin analizini yapmış ve benzer sonuçların olduğunu 
doğrulamışlardır [25]. 
 
Solidworks 2010 programı kullanılarak birebir ölçülerinde biyel kolu Features menüsü kullanılarak birebir 
ölçülerinde ve özelliklerinde tasarlanmıştır. Şekil 1’de Solidworks menüsündeki resimleri görülmektedir. Evaluate 

menüsünden çizilen parçaların ağırlık ve hacimsel ölçümleri yapılmış orijinal parça ile % 5’lik bir hata payı 
saptanmıştır.  

 

 
 

Şekil 1. Solidworks ekranında biyel kolunun izometrik görüntüsü. 

 
Malzeme Seçimi 
 
Solidworks ile tasarlanan biyel kolunda Edit Material menüsü kullanılarak orijinal hale en uygun malzeme seçimi 
yapılmıştır. Malzeme seçiminden sonra tasarlanan biyel kolunun özellikleri Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Biyel Kolunun Solidworks ile Tasarımı. 

 

5.2. Biyel Kolunun Analizi 
 
Biyel kolu tek silindirli bir motora ait olup, Konya’da fason üretim yapan bir firma tarafından üretilmektedir.  Biyel 
koluna ait fiziksel ve içerik özellikleri firmadan temin edilmiştir. Tek silindirli bir motora ait olan biyel kolunun 
döküm sonrasındaki çekme mukameveti 182 N/mm

2
 olarak bildirilmiştir.  Isıl işlem yapıldıktan sonra malzemenin 

çekme mukameveti yaklaşık %8 artma göstermiş ve 196,45 N/mm
2 
olarak belirlenmiştir. 

  
Biyel kolunun ait olduğu motorun teorik olarak yapılan hesaplamalarında yanma sonunda piston üzerine gelmesi 
gereken basınç 45 bar olarak hesaplanmıştır. Solidworks programındaki analiz menüsü basınç değeri üzerinde de 
hesaplama yapabildiği için basınç değerinde herhangi bir değişiklik yapmaya lüzum bulunmamaktadır. Fakat 
birimler arasında çevrimler yapılmalıdır. Solidworks programı üzerinde N/mm

2
 cinsinden olan değerler çevrilerek 

yazılmış ve analiz edilmiştir. 1 bar = 10000 N/mm
2
 eşittir. Buradan 45 bar ise 4500000 N/ mm

2
 olarak 

bulunmaktadır.  

 

                                    
 

Şekil 3. Solidworks Simulation Menüsü.                                       Şekil 4. Biyel kolunun sabitlenmiş hali. 

 
Bilinen bu değerlerden sonra biyel kolunun iki durumunun da analiz edilerek karşılaştırılması kısmına geçilebilir. 
Bu nedenle Solidworks 2010 programının Simulation menüsü kullanılacaktır. Şekil 3’de de görüldüğü gibi menüde 
Appyl Material, Fixtures Advisor, External Loads, Connections Advisor ve Run menülerinden oluşan bir pencere 
ve Results Advisor menüsünden oluşan diğer bir pencere vardır. İlk kısımda biyelin hangi kısmından sabitlenip 

hangi kısmından kuvvet uygulanacağının belirlenmesi ve analizin çalıştırılması, ikinci kısımda ise yapılan analizin 
yorumlanması ve diğer analizle karşılaştırılması için kullanılacaktır.  
 
İlk olarak biyel şekil 4’de de görüldüğü gibi krank miline bağlandığı yerden sabitlenmiştir. Bu kısım Fixture Advior 

menüsünden yapılmıştır. biyel kolunun piston bağlantısı pim ile gerçekleştiriliyor olup kuvvet piston piminde 
kesme etkisi yapmaktadır. Piston üzerinden gelen yük en çok biyel ile pistonun birleştiği pim bağlantısında 
meydana gelmektedir. Bu nedenle kuvvet biyelin başına uygulanmıştır.  
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Şekil 5. Isıl işlem görmeden kuvvete                      Şekil 6. Isıl işlem gördükten sonra kuvvete maruz 

kalmış biyelin analizi.                                                      maruz kalmış biyelin analizi. 
 
Şekil 5 ve 6 kıyaslandığında ısıl işlem gören biyel kolunun daha az hasara maruz kaldığı görülmüştür. Aynı 
işlemler biyel koluna etkiyen kuvvetlerin birkaç katı kullanılarak da tekrarlanmış ve ilk hasarın oluştuğu ana kadar 
kuvvet arttırılmıştır. Görülmüştür ki ısıl işleme maruz kalmış olan biyel kolu daha çok kuvvete dayanmıştır.  

 

6. Sonuçlar 
 
Motorlu araçların metal olan bir çok parçasına ısıl işlem ve çeşitleri uygulanmaktadır. Büyük kuvvetler altında ve 
büyük atalet momenti ile çalışan bu parçalarda ısıl işlem makinenin ömrünü uzatmaktadır. Sürekli doldur boşalt 
yükler altında çalışan makinenin ısıl işlem görmesi iyi sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ki; malzemenin ilk döküm 
sırasında 182 N/mm

2
 olarak belirlenen dayanım gerilmesi ısıl işlem sonrasında %8 oranında bir artma 

göstermiştir. Bilgisayar üzerinden analiz işlemleri ve sonuçların son yıllarda oldukça yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Hızlı, ekonomik ve güvenilir analizler için her geçen gün geliştirilen analiz programları bazen 
%80’lerde güvenilirlik vermektedir. Buradaki sonuçlar fabrikadan alınan değerler ile benzerlik göstermektedir.  
Biyel kolu stres ve benzer analizlerin yapılması ile daha çok netliğe kavuşacaktır.  
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Özet 
 
Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelikteki değişiklikler ve 1999 depremleri sonrasında 
betonarme donatı çeliğine daha fazla önem verilmiş, yapılarda kullanılan donatı miktarı artmış, düz donatı 
kullanımı yasaklanmış, donatı standart kontrolleri daha düzenli yapılmaya başlanmıştır. Donatı çeliğine ait 
standartta 2010 yılında yapılan değişiklikle donatı adlandırması ve sınıflandırmaları değiştirilmiş, nervür şekli farklı 
yeni tip donatılar üretilmiştir. Ayrıca donatıların kontrol yöntem ve değerlendirilmelerinde de değişiklikler olmuştur. 
Bu çalışmada eski beton çelik çubuklar standardı ile yeni adı ile “Betonarme için donatı çeliği” standartları 
karşılaştırılarak uygulamaya yönelik değişiklikler ve yenilikler değerlendirilmiştir. Mevcut kullanılan donatı 
çeliklerinin yeni standarda uyumları irdelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda uygulamada kullanılan bazı 
donatı çeliklerinin dayanım ve süneklik açısından yeni standarda uymadığı görülmüştür. Bazı donatı çeliklerinin 
plastik şekil değiştirme yapmadan kırıldığı gözlenmiştir. Bu bağlamda yeni tip donatı çeliklerini tanıyarak bilinçli 
donatı çeliği tercihi yapılmalıdır. Yapı emniyeti açısından kullanılmadan önce donatı çeliğinden alınacak 
numuneler üzerinde yapılacak deneylerle standartlara uygunluk daha sık kontrol edilmelidir. Standartlara uygun 
olmayan donatı çelikleri yapıda kullanılmamalıdır.  
 
Anahtar kelimeler: Donatı çeliği, betonarme, mekanik özelikler, fiziksel özelikler, TS 708. 

 

INNOVATIONS OF REINFORCED CONCRETE STEEL BAR 
 

Abstract 
 
After the Construction in Seismic Zones Regulation changes and earthquakes in 1999, more attention is given to 
the reinforced concrete steel bar, banned the use of plain steel bars, steel bars properties controls began to be 
more regular. TS 708 codes were renovated in 2010, different new types, rib shape, mechanical properties of 
steel bars were defined. Control methods and evaluation of steel bars have also been changed. In this study, 
steel bar used in construction were investigated in compliance with new standards. At the end of the experimental 
studies, strength and ductility of steel bars were not conformed to the new standard. Some steel bars yield 
strengths were extreme deviations, were fractured without plastic deformation. In this context, conscious choices 
were made by allowing new types of steel bar. Structure of the safety, compliance with codes should be checked 
frequently with experimental study on steel bars before using in construction. Steel bars which were non-
compliance with codes should not used in structures.  
 
Keywords: Steel bar, reinforced concrete, mechanical properties, physical properties, Turkish Code 708.onatı 

çeliği, betonarme, mekanik özelikler, fiziksel özelikler, TS 708. 
 

1. Giriş 
 
Demir çelik üretimi yönünden Türkiye dünyada ilk ona girmesine rağmen TS 500, TS 708, afet bölgelerinde 
yapılacak yapılar hakkında yönetmeliği gibi çeşitli standartlarda [1-4] belirtilen ölçüde kaliteli betonarme donatı 
çeliği üretiminde son yıllarda iyileşmeler olsa bile yeterli düzeye ulaşamamıştır. Düşük oranda kalsa da bu çelik 
çubuklar halen yapılarda kullanılmaktadır. Betonarme donatı çubukların kalitesinin belirlenmesine yönelik olarak 
yapılan çalışmalarının oldukça az olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar incelendiğinde, çeşitli çap ve özeliklerde 
üretilen çelik çubuklardan 1978-1988 yılları arasında alınan numuneleri üzerinde yapılan deneylerin istatistiksel 
olarak irdelendiği 1992 yılında yapılan çalışmada TS 708’e göre düz yüzeyli çubukların büyük bir oranda akma ve 
çekme dayanımını sağladığı, nervürlü çubukların ise % 53 gibi bir oranda akma dayanımını sağlayamadığı 
belirtilmiştir. Çap arttıkça akma dayanımına uygun olma olasılığının azaldığı belirtilmiştir. Düz yüzeyli numunelerin 
nervürlü çubuklara göre kopma uzama oranını yeterince sağlayamadığı, düz yüzeyli çubukların üretiminde yeterli 
sünekliğin verilemediği belirtilmiştir [5]. Betonarme çelik çubuklardan 1978-1988 yılları arasında alınan numuneler 
üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise uygun olmayan akma dayanım sınırı % 53’ten % 30 düştüğü belirtilmiştir 
[6]. Beton çelik çubukları üzerinde 1999 yılında Eskişehir’de yapılan bir çalışmada TS 708’e göre çubukların 
kopma uzama oranları sağladığı, akma dayanımları büyük oranda sağlamadığı belirtilmiştir [7]. Betonarme donatı 
çeliği açısından “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik”in irdelendiği bir çalışmada 2000 
yılında alınan çeşitli çaplardaki numunelerin yarısından fazlasının yönetmeliğe uygun olmadığı, üretim 
aşamasında gerekli değişikliklerin yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Genel 
olarak çeliğin sünekliği ile akma dayanımının ters orantılı olması nedeni ile daha sünek donatıların kullanılması 



Canbaz, M., Erol, H. ve Topçu, A. 

 

300 

açısından donatı çeliklerinin S420 ile sınırlandırılması olumlu karşılanmıştır. Çeliğin akma sınırının hesaplarda 
kullanılan değerin oldukça üstünde olması durumunda, çelik akmadan beton ezilebileceğinden, bu durumda ani 
ve gevrek göçmelerin oluşmasına yol açabileceğinden akma dayanımına % 30 gibi bir üst sınır getirilmesi yerinde 
bir önlem olduğu belirtilmiştir. Deneysel olarak bulunan ortalama çekme dayanımı, yine deneysel olarak bulunan 
ortalama akma dayanımının 1,25 katından az olmaması gerektiği koşulunun, genel olarak sağlanamadığı 
belirtilmiştir [8]. Eskişehir bölgesindeki inşaatlardan 2003 yılı içinde alınan çelik çubuk numuneleri üzerinde 
yapılan çekme deneyi sonuçlarının istatistiksel olarak araştırıldığı bir çalışmada, daha önceki yıllarda üretilenlere 
kıyasla akma sınırlarında ve çekme dayanımlarında iyileşmeler olduğu belirtilmiştir [9]. Demir cevheri ve hurda 
demirden üretilen beton çelik çubuklarının yeterliliklerinin araştırıldığı bir çalışmada, farklı çapta numuneler 
üzerinde yapılan deneylerde, hurda demirden üretilen beton çelik çubukların çekme dayanımlarının %15 daha 
düşük, akma dayanımlarının % 10 daha fazla, kopma uzama değerlerinin % 7 daha düşük olduğu belirtilmiştir. 
Hurda demirden üretilen beton çelik çubukların cevherden üretilenlere göre daha az sünek davrandığı 
belirtilmiştir. Hurda demirden elde edilen beton çelik çubukların, aderansının zayıf olduğu ve kirişlerde 
kullanıldığında düşük süneklik ile gevrek bir kırılma meydana getirdiği belirtilmiştir. Hurda demirden üretilen beton 
çeliklerinin afet bölgelerinde yapılacak olan yapılarda kullanılmasının uygun olmadığı vurgulanmıştır [10]. Çelikte 
oluşan gerilme kadar önemli olan şekil değiştirme arasında ilişkileri belirlemede çok çeşitli bağıntılar kullanılmakla 
beraber günümüzde bulanık yaklaşımlarda geliştirilmektedir [11]. Ayrıca betonarme açısından çeliğin kalitesine ve 
dayanıklılığına bağlı olarak beton donatı aderansına yönelik çalışmalarda artmıştır [12]. Düzce ilinde 1999 yılı 
depremlerinde yıkılan betonarme binalarda kullanılan çelik çubuklardan alınan numuneler üzerinde yapılan 
çalışmada farklı çaplarda özellikle 8 mm çaplı numunelerde yoğunlukların TS 708’e göre % 25’e ulaşan oranlarda 
daha düşük olduğu belirtilmiştir. TS 708’de 220 MPa olarak belirtilen en az akma dayanım sınırı % 30’a ulaşan 
oranlarda sağlanmadığı, 340 MPa olarak belirtilen en az çekme dayanım sınırının ise % 10’a ulaşan oranlarda 
sağlanmadığı belirtilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde beton içine gömülü çelik çubukların bazılarının 
korozyona uğradıkları belirtilmiştir. Nervürlü donatı kullanımın % 10’u geçmediği vurgulanmıştır. Çelikler 
yerlerinden çıkarılırken pas paylarının yetersiz olduğu, etriye aralıklarının ise gelişi güzel ve gerekenden çok daha 
fazla olduğu, sıklaştırmanın yapılmadığı, kenetlenme boylarının yeterince bırakılmadığı belirlenmiştir. Bodrum 
katlarda bulunan taşıyıcı kolonlarda kayma kuvvetinin etkisiyle donatıların tek taraflı olarak betonu patlatıp “U” 
şeklinde dışa doğru çıktığı belirtilmiştir [13].  
 
Özelikle büyük bir bölümü deprem etkisinde olan ülkemizde standarda uygun olmayan kalitesiz çeliklerin kullanımı 
tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Daha kaliteli betonarme donatı çeliği üretimi için TS 708 standardı 
yenilenmiştir. Bu çalışmada TS 708 standardında yapılan değişlikler irdelenmiş ve mevcut çeliklerin bu standarda 
uygunluğu araştırılmıştır. 

 

2. TS 708 (2010) ve Getirdiği Yenilikler 
 

Çizelge 1. Betonarme donatı çeliklerinin kimyasal bileşim üst sınır yüzdeleri. 
 

Sembol C S P N Cu Karbon eş değeri 

S220 0.25 0.05 0.05 - - - 
S420 0.45 0.05 0.05 - - - 
B420-B500 0.22 0.05 0.05 0.012 0.80 0.50 
Sapma 0.02 0.005 0.005 0.002 0.05 0.02 

 
TS 708-1996 Eylül 2010 yılında iptal edilmiş, yeni TS 708-2010 yürürlüğe girmiştir. Yeni standardın tanımladığı 
çeliklerin üretimi için çelik üreticilerine 30 Eylül 2011 gününe kadar geçiş süresi verilmiştir. Yeni standartta çelik 
sınıfları değiştirilerek yeni çelik sınıfları tanımlanmıştır. Ia ve IIIa sınıfları kaldırılarak S220 ve S420, IVa 
kaldırılarak B 420 ve B 500 çelik çubuk sınıfları oluşturulmuştur. Yeni betonarme çelik çubukları için kimyasal 
özelikler Çizelge 1’de verilmiştir. Kimyasal bileşim olarak bakırında dikkate alındığı görülmüştür [2]. 
 

Çizelge 2. Betonarme donatı çeliklerinin mekanik özelikleri. 
 

Sınıf 
S220 
düz 

S420 
nervürlü 

B420B 
nervürlü 

B420C 
nervürlü 

B500B 
nervürlü 

B500C 
nervürlü 

B500A 
profilli 

Akma dayanımı, MPa 220 420 420 420 500 500 500 
Çekme dayanımı, MPa 340 500 - - - - 550 
Çekme/akma dayanım oranı 1.2 1.15 1.08 1.35>  1.15 1.08 1.35>  1.15 - 

Deneysel akma/karakteristik akma - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 

Kopma birim uzaması, % 18 10 12 12 12 12 5 
En büyük yükte toplam uzama, % - - 5 7.5 5 7.5 2.5 

 
Yeni standarda göre betonarme donatı çeliklerinin mekanik özelikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2 
incelendiğinde yeni çubuk sınıflarının bazılarında çekme dayanımı için alt sınır kaldırılmıştır. Bu çeliklerde çekme-
akma dayanımı oranı olarak alt sınır verilmiştir. B 420C ve B 500C sınıfı çelik çubuklar için çekme-akma dayanım 
oranına üst sınır getirilmiştir. Deneysel akma dayanımı, hesaplarda kullanılan akma dayanımının S 420, B 420C 
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ve B 500C çelikleri için % 30’undan fazla olması istenmemektedir. Kopma birim uzamalarında donatı çap artışının 
etkisi dikkate alınmamış, küçük çaplı numuneler için istenen kopma birim uzama yüzdeleri genelleştirilmiştir. 
Kopma birim uzamasının belirlenmesinde kullanılan ölçü boyu olarak uzun çubuk sisteminden (10 d0) vazgeçilmiş 
ve kısa çubuk sistemine (5 d0) geçilmiştir. Ayrıca yeni standartta en büyük yükte toplam birim uzama yüzdesi için 
alt sınır getirilmiştir [2]. 
 

 
 

Şekil 1. Betonarme donatı çeliklerinin yüzey geometrisi. 
 

Yeni standarda göre betonarme donatı çeliklerinin yüzey geometrilerine göre S 220 düz yuvarlak çelik, S 420, B 
420B ve B 420C alt ve üst yüzeylerde tek sıra enine nervürlü, B 500B alt yüzeyde tek sıra enine nervür, üst 
yüzeyde çift açılı enine nervür şeklinde ve B 500C her iki yüzeyde çift açılı enine nervür şeklinde ayrılmıştır. 
Ayrıca çelik çubuklar üzerinde yapılan kodlama sayesinde herhangi bir betonarme donatı çubuğunun hangi 
ülkeden ve hangi firmadan temin edildiği rahatlıkla belirlenmesi sağlanmıştır. Yüzey geometrisine göre yapılan 
sınıflandırma ve kodlama Şekil 1’de gösterilmiştir [2]. 
 
Uygunluk değerlendirmesi standart kapsamına yeni alınmıştır. Bu başlık altında fabrika üretim kontrolünün nasıl 
yapılacağı, başlangıç tip deneyleri, fabrika imalat kontrolünün sürekli gözetimi ve denetiminin nasıl olacağı, uzun 
vadeli kalite seviyesi belirlenmiştir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde karakteristik Cv değeri hesaplaması 
standarda yeni ilave edilen diğer bir uygulama olmuştur. Yorulma, betonarme çelik çubukların önemli bir teknolojik 
özeliğidir. Uygunluk değerlendirilmesi kapsamında yorulma deneyinin de yapılması gerektiği vurgulanmıştır [2]. 

 

3. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada Eskişehir’de kullanılan S420(IIIa) nervürlü betonarme donatı çeliğinden numuneler alınmıştır. Farklı 
zamanlarda 4 farklı şantiyeden 8 mm çaplı, 6 farklı şantiyeden 10 mm çaplı, 3 farklı şantiyeden 12 mm çaplı, 5 
farklı şantiyeden 14 mm çaplı, 6 farklı şantiyeden 16 mm çaplı, 2 farklı şantiyeden 18 mm çaplı, bir şantiyeden 20 
mm çaplı ve diğer bir şantiyeden 22 mm çaplı çelik çubuklar alınmıştır. Her bir çelik çubuktan en az üç numune 
alınarak çekme deneyi yapılmış, elde edilen akma dayanımları, çekme dayanımları, elastisite modülü ve kopma 
uzamalarının ortalaması alınmıştır. Bu ortalamalar tek değer olarak dikkate alınarak çapa bağlı olarak, dayanım, 
elastisite modülü, kopma uzaması dayanım oranı grafikleri çizilerek irdelenmiştir. TS 708 standardına uygunluğu 
araştırılmıştır.        

 

4. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İrdelenmesi 
 
Alınan çelik çubuk numuneleri üzerinde yapılan çekme deneyi sonunda hesaplanan çekme ve akma dayanımları 
donatı çapına bağlı olarak Şekil 2’de gösterilmiştir. TS 708 standardına göre deneyde kullandığımız çelik çubuk 
numunelerinin akma dayanımları en az 420 MPa, çekme dayanımları ise en az 500 MPa olmalıdır. Akma sınır 
koşulunu numunelerin % 18’i sağlamazken, çekme sınır koşulunu % 7’si sağlamamıştır. Akma sınır koşulunu 
sağlamayan numunelerin betonarme donatı çeliği olarak sıkça kullanılan 8, 14, 16, 18 mm çaplı numunelerdir. 8 
ve 16 mm çaplı numuneler çekme dayanım sınırını da sağlayamamıştır. Sürekli üretimi yapılan bu donatı 
çeliklerinde yeterli kalitenin sürekli devam ettirilememesi nedeni ile üreticilerin bu konuda ciddi çalışmalar 
yapmasını gerektirmektedir. TS 708 standardının yeni sürümünde uygunluk değerlendirilmesi kısmında imalat 
kontrolü için getirilen şartların istenilen kaliteyi sağlamak ve sürdürebilmek adına olumlu katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Şekil 2 incelendiğinde akma dayanımlarının 12-18 mm çaplar arasında daha fazla saçıldığı, 
büyük bir kısmının akma dayanımlarının çekme dayanım sınırını geçtiği görülmektedir. Yetersiz dayanımlar 
yapının taşıma gücünü olumsuz yönde etkileyeceği gibi, gereğinden fazla akma dayanımları ise yapının istenilen 
sünek davranışını olumsuz yönde etkileyerek ani ve gevrek kırılma ile taşıma gücünün aşılması gibi istenilmeyen 
durumların yaşanmasına yol açacaktır. 
 
Çelik çubuk numunelerinin çekme deneyi sonuçlarına göre hesaplanan elastik davranış kısmındaki sabiti olan 
elastisite modülleri donatı çapına bağlı olarak Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde elastisite modüllerinin 
en fazla saçılması 10 mm çaplı numunelerde görülürken, 16 mm çaplı numunelerde bu saçılma azalmıştır. 
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Deneysel sonuçlar değerlendirildiğinde çelik çubuk çaplarına göre elastisite modülünün 200000 MPa sınırında ki 
sapma miktarı % 10’a ulaşmıştır. Genel olarak betonarme statik hesaplarında donatı çeliğinin elastisite modülü 
olarak TS 500 standardında da belirtilen 200000 MPa kullanılmaktadır. Bu yaklaşımla donatı çeliğinin elastisite 
modülünün çelik dayanım sınıfından, çelik çubuk çapından, kimyasal bileşiminden, üretim şeklinden etkilenmediği 
varsayılmaktadır. Genel olarak betonarme yapılarda donatı çelikleri akma sınırının altında çalıştırıldığından donatı 
çeliğinin elastisite modülü, kalitesinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Elastisite modülünün artması 
elastik bölgede şekil değiştirme kabiliyetinin azaldığını, dayanımların arttığının bir göstergesi olurken, azalması da 
süneklik açısından önemli olan şekil değiştirme yeteneğinin arttığını fakat taşıma gücü açsından önemli olan 
dayanımın azaldığını göstermektedir. Sabit bir değer alınmak yerine elastisite modülü değişiminin daha fazla 
irdelenmesi betonarme donatı çeliğinin davranışının daha gerçekçi belirlenmesi ve istenilen yönde iyileştirilmesine 
olanak sağlayacaktır.  

 

 
Şekil 2. Betonarme donatı çeliklerinin çapa bağlı olarak dayanımları. 
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Şekil 3. Betonarme donatı çeliklerinin çapa bağlı olarak elastisite modülleri. 

 

 
Şekil 4. Betonarme donatı çeliklerinin çapa bağlı olarak dayanım oranları. 

 
Farklı çaplara göre çelik çubukların deneysel çekme, deneysel akma dayanımı oranları ile deneysel akma 
dayanımının karakteristik akma dayanımına oranları Şekil 4’de gösterilmiştir. TS 708 standardına göre deneysel 
olarak bulunan akma dayanımı ile çekme dayanımı arasındaki oranın en az 1,15 olması istenmektedir. Yani çelik 
çubukların çekme dayanımı, akma dayanımından en az % 15 daha fazla olmalıdır. Deneysel olarak bulunan 
akma dayanımı karakteristik akma dayanımına eşit ve fazla olabilir. Fakat bu fazlalık % 30’u geçmemelidir. Şekil 4 
incelendiğinde çelik çubukların % 25’inin deneysel çekme-deneysel akma dayanım oranı şartını sağlayamadığı 
görülmüştür. Betonarme yapılarda gelen yükler etkisinde donatı çeliği akma dayanımı sınırını aşsa da çekme 
dayanımına kadar artan yükleri güvenle taşıyabilmekte ve plastik (kalıcı) şekil değiştirmeler meydana gelmektedir. 
Çekme dayanımından sonra çelik çubuk üzerinde boyun verme meydana gelerek çapın inceldiği kesitte kopma 
gerçekleşmektedir. Çekme dayanımının akma dayanımına yakın olması, çeliğin daha az plastik şekil değiştirme 
ile kısa sürede çekme dayanımına ulaşması ve sonrasında kopmasına yol açmaktadır. Bu durum deprem gibi 
farklı kuvvetlerin etkilediği ülkemizde betonarme yapılar için dikkate alınmalıdır. Deneysel akma dayanımı ile 
karakteristik akma dayanımı arasındaki oran incelenecek olursa, çelik çubuk numunelerinin yaklaşık % 25’inin 
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standartta belirtilen % 30 oranını aştığı görülmüştür. Betonarme yapılarda özellikle kiriş gibi taşıyıcı elemanlarda 
denge altı donatı miktarı kullanılarak donatı çeliklerinin akması istenir. Böylece yapı üzerine gelen zorlamalar 
donatının akması, betonda çatlaklar oluşarak yapının daha sünek davranmasına yol açar. Akma dayanımının 
karakteristik akma dayanımından çok fazla olması durumunda, donatı çeliğinde akma oluşmadan betonun basınç 
etkisinde ezilmesi ve gevrek bir davranışla ani olarak taşıma gücünü kaybetmesine yol açacaktır. Bu istenmeyen 
bir durumdur. Bu açıdan yeni standartta akma dayanımı için bir üst sınır getirilmesi güvenlik açısından önemli ve 
olumlu bir adımdır.  
 

 
 

Şekil 5. Betonarme donatı çeliklerinin çapa bağlı olarak kopma birim uzamaları. 
 
Donatı çapına bağlı olarak çelik çubuk numunelerinin çekme deneyi sonunda hesaplanan kopma birim uzamaları 
Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde çelik çubuk numunelerinin kopma birim uzama oranları standartta 
belirtilen % 10 sınırının üzerinde olduğu görülmüştür. En fazla kopma birim uzama oranları 8, 10, 16, 22 mm çaplı 
numunelerde görülürken, en az kopma birim uzama oranları 12 mm çaplı numunelerde görülmüştür. Kopma birim 
uzamalarında en fazla saçılma 10 mm çaplı numunelerde görülmüştür. Şekil 6’da çelik çubukların gerilme şekil 
değiştirme diyagramları verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde donatı çeliği numunelerinin elastik şekil değiştirme 
sonunda plastik şekil değiştirme yapmadan gevrek olarak kırıldığı akma dayanımlarının çekme dayanımlarına çok 
yakın olduğu görülmüştür. Bu numunelerde çekme dayanımına ulaştıktan sonra görülen boyun verme 
oluşmamakta numune gevrek olarak kırılmaktadır. Bu davranış betonarme yapılarda donatı çeliğinin plastik şekil 
değiştirme yeteneğinden faydalanılarak yapılan çeşitli açılardaki eğme hareketlerine izin vermemesinden dolayı 
etriyelerin, donatı ucunda kancaların yapılamamasına veya yapılsa bile bu kısımlarda mikro çatlak oluşumlarına 
yol açmasına neden olur. Bu durum, yeterli kenetlenmenin sağlanamamasından dolayı beton ve donatının birlikte 
çalışamamasına neden olur.  
 

   

                           Şekil 6. Betonarme donatı çeliklerinin gerilme-şekil değiştirme davranışları. 
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5. Sonuç ve Oneriler 
 
Yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Betonarme çelik çubuk numunelerinin % 18’i akma alt sınırı koşulunu sağlamamıştır. Akma sınırı koşulunu 
sağlamayan numunelerin betonarme yapıların inşasında sıkça tercih edilen çaptaki numuneler olması dikkat 
çekicidir. 

 Çelik çubuk numunelerinin % 7’si çekme dayanımı alt sınır koşulunu sağlayamamıştır.  

 Çelik çubuk numunelerinin çekme deneyinden elde edilen elastisite modülleri 190-220 GPa arasında değiştiği 
görülmüştür.  

 Çelik çubuk numunelerinin % 25’i deneysel olarak bulunan çekme-akma dayanım alt sınır koşulunu 
sağlayamadıkları görülmüştür. Aynı şekilde numunelerin % 25’i deneysel akma-karakteristik akma dayanım üst 
sınır koşulunu sağlayamamışlardır. 

 Farklı çaplardaki çelik çubuk numunelerinin hepsi kopma birim uzaman oranı alt sınırını sağlamışlardır.  

 Çekme deneyi sonunda bazı çelik çubuk numunelerinin boyun vermeden ani bir şekilde gevrek olarak kırıldığı 
görülmüştür. Bu tür çeliklerin yapılarda kullanılmaması önerilir. Kullanılması durumunda donatı çeliğinin 
eğilmesi, bükülmesi, açısal şekiller verilmesi mümkün olmamakla beraber, bu tür kalıcı şekil değiştirmeye 
uğratılsa bile oluşacak çatlaklar donatının davranışını olumsuz etkileyecektir. 

Betonarme donatı çeliği özeliklerinde iyileşmeler olsa dahi halen günümüz teknolojisi ve olanakları ile istenilen 
kalite sürekli olarak sağlanamamaktadır. Yeni TS 708 standardı ile getirilen koşullarla kalitenin arttırılması ve 
sürekliliği konusunda olumlu gelişmeler sağlanabilecektir. Ancak betonarmede kullanılan tüm donatı çeşitlerini 
kapsamaması, çelik çubukların yorulma, korozyon gibi dayanıklılık problemlerine karşı halen çözüm getirememesi 
en büyük eksikliğidir. Elastisite modülü değişimi, akma dayanımı altında, gerilmeden daha etkili kavram olduğu 
düşünülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar yetersiz olmakla beraber geliştirilmesi gereken bir konu olduğu 
düşünülmektedir. 
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Abstract  
 
In this study, a chemical composition of steel having 0,0640 C%, 1,72 Mn%, 0,46Si%, 0,67 Ni%, was used. The 
volume fractions of transformed phases from austenite were determined by intercritical annealing of the steel 
having fine and coarse austenite dispersions at three different intercritical annealing temperatures (ICAT) and 
then cooled at various rates. At constant MVF (15-25%) specimen with fine structure exhibited higher yield and 
tensile strength than coarse ones. Generally, strain values increased with increasing volume friction epitaxial 
(new) ferrite. Fine structures showed higher yield and tensile strength than coarse ones which exhibited slightly 
higher ductility.  
 
Keywords:  Dual-Phase Steels, Tensile Properties, hardenability 
 

1. Introduction 
 
Dual-phase and multiphase microstructure steels are produced mainly with thermomechanical rolling or heat 
treating in α + γ temperature range followed by quenching in water. They are characterized by a microstructure 
consisting of a dispersion of 10–25 % of hard martensite particles in a soft, ductile ferrite matrix. In addition to 
martensite, the microstructure may contain small amounts of other phases such as retained austenite, new ferrite, 
pearlite and bainite, depending on cooling rate and alloys. Many researchers [1-5] have shown that the martensite 
volume fraction is dominant in controlling strength and ductility. Other factors that have been reported to influence 
the ductility of dual phase steels include composition of the martensite, alloy content of the ferrite, retained 
austenite, and the amount of new ferrite (also called epitaxial ferrite) [3,5].  
 
As declared by Matlack and Speer [2] the fundamental basis for the strength-elongation response of the various 
steel classes summarized in Fig. 1 [4] (this study’s results are also addited) is well-founded in the historical steel 
literature.  To achieve the necessary hardening ability to produce martensite on cooling, DP steels often contain 
high Mn contents which may be greater than 2 wt pct. The presence of the high Mn content may lead to banding 
and result in local inhomogeneous deformation and less than optimal formability [2]. So this study is aimed at 
producing dual phase steel with reduced Mn and C content without sacrificing hardenability and formability. 
Additionally, investigation was designed to study the effect of bit high Mn and Ni content and austenite dispersion 
on tensile properties of dual phase steels. For this purpose, a hot-cold rolled steels containing austenite 
dispersions (fine and course) at the different intercritical annealing temperatures were used to investigate the 
tensile properties of these steels and a production process was followed to simulate the production process of 
cold rolled dual phase through industrial continuous annealing up to overaging stage [2]. 
 

2. Experimental procedure   
 
The steel was produced in a medium frequency vacuum induction furnace. Chemical compositions of used steels 
(steel 1 and steel 2) are given in Table 1. As cast samples were supplied in the form of 300x300x26 mm plate. 
26x26x300 square bars were cut from the plate and hot rolled to 4mm and finally cold rolled to 2 mm. After cold 
rolling, 12x12x2mm specimens from cold rolled plates were used for the simulation of the heating, soaking and 
cooling stages of industrial continuous annealing.  
 
The preliminary investigation was to determine the dependence of martensite volume fraction (VFM) on 
intercritical annealing temperature (ICAT). (Fig. 2). The Ac1 and Ac3 temperature limits were calculated 
theoretically from the chemical composition of the materials and then experimentally changing of the martensite 
(austenite) volume fraction depending on intercritichal annealing temperature were optained and showed at Fig. 
2. [6]. As a result of this preliminary study, three ICATs of 735, 755, 815 

o
C were selected for steel samples  for a 

detailed study of the effect of cooling rate on the development of the dual phase microstructure and tensile 
properties. These temperatures were chosen in order to specify a series of heat treatments that would vary the 
new ferrite content at two levels of constant VFM of ~15% and ~25% and two levels of microstructural refinement 
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Fig. 1 Summary of tensile strength and tensile elongation data for various classes of conventional and advanced 
high strength sheet steels (AHSS) [2] with as imposed results of the dual phase steels produced in this 

study 

 
Table 1 Chemical compositions of materials used in experiments (wt%) 

 

 
 
Fine and coarse dispersions of martensite were obtained for steel 1 and steel 2 from two different starting 
conditions. Dual phase microstructures derived from hot and then cold rolled starting microstructures were labeled 
“series A”. These materials had ferrite+pearlite structure. The other starting microstructure for steel was obtained 
by re-austenitising the series A specimens at 900

o
C for 20 min and water quenching which produced a 

microstructure that was nearly wholly martensitic.  Dual-phase microstructures derived from these initial 
microstructures were labeled “series B”. The microstructures of specimens A and B were the starting point for 
subsequent intercritical annealing heat treatment. 
 
Based on the results of the preliminary investigation, 12x12x2 mm specimens of the starting microstructures A 
and B were intercritically annealed at 735, 755, 815 

o
C for 20 min. They were then cooled at a variety of rates 

between 1500 and 0.01 
o
C/s. throughout these heat treatments; The specimens were coded according to steel 

number, starting microstructure, ICAT and nominal MVF. For example, in specimen code 1A735(15), 1 stands for 
steel number, A for the starting microstructure, 735 for ICAT and (15) for MVF.  Phase’s volume fractions were 
calculated by point counting system which was adapted to optical microscopy. The mean linear intercept grain 
size 8 μm of the ferrite matrix was estimated by superimposing circles on micrographs at a magnification that 
allowed at least 500 intercepts to be counted. The average grain size in the A series of steel 1 and steel 2 
specimens were 7 μm and 10μm respectively, and in the B series for steel 1 and steel 2 were 4 μm and 6 μm 
respectively. 
 
Tensile test specimens of each series were then intercritically heat-treated to obtain dual phase microstructures, 
with the objective of obtaining two constant levels of martensite with two different dispersions and varying new 
ferrite contents. During intercritical annealing of the series, all the tensile test specimens (50 mm gauge length by 
12,5 mm gauge section) were machined after heat treatments, and were ground down to the specified size (1,6 
mm thickness) afterwards to eliminate the effect of oxidation and decarburisation caused by heat treatment. The 
flat tensile specimens were tested using a Schimadzu tensile testing machine at a crosshead speed of 1 mm/min. 
at room temperature.  At least 3 specimens were tensile tested for each and average values were calculated. 
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Fig. 2. The dependence of austenite (martensite at room temperature) volume fraction on the intercritical 

annealing temperature 
 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Tensile Properties  
 

Tensile test results are shown in Tables 2 with cooling rate from ICAT, volume fraction of phases and martensite 
particule size of dual phase steel and  at Fig. 3 and 4. Additionaly, as seen before in this study’s results added to 
Fig. 1 which is declared by Matlack and Speer [2] the fundamental basis for the strength-elongation response of 
the various steel classes summarized in it [4] is well-founded in the historical steel literature.   
 

Table 2. Steel 1 dual phase and normalized samples tensile test results with cooling rate from ICAT, volume 
fraction of phases and martensite particule size of dual phase steel 

 

Speicmen 
Cod 

Cooling   
rate 
(
o
C/sn) 

Volume Fractions Marte. 
Particle 
size 
(µm)  

%0,2 
prof 
yield   
strength 
(MPa) 

Ture 
UTS 
(MPa) 

Max 
UTS 
(MPa) 

% True 
uniform 
strain 

%Total 
strain 

Marte. 
Old 
ferrite 

New 
ferrite 

I.  1 N 900 6       17,5* 82,5** - - 335 797 677 17,5 22 

II. 1 A 735 

(15) 
0,2  12 75 14 1,3 320 819 710 15,5 22 

1 B 735 (15) 0,3  17 75 8 1,05 383 851 750 13,5 16 

1 A 755 (15) 0,34  17 65 18 0,9 386 883 777 14 18 

1 B 755 (15) 0,041 16 65 20 0,8 450 818 715 14,5 20 

1 A 815 (15) 0,56 14 45 41 1,14 315 825 699 18,5 25 

1 B 815  (15) 0,45 14 45 41 0,7 382 826 714 15 19 

1 A 735 (25) 1400 25 75 - 1,75 399 917 813 13 17 

1 B 735 (25) 1400 25 75 - 1,2 490 971 864 13 15 

1 A 755 (25) 5 24 65 12 1,65 390 927 810 15 19 

1 B 755 (25) 4,5 26 66 9,5 1,15 525 985 871 13 15 

1 A 815 (25) 80 25 45 30 1,35 382 837 740 14 18 

1 B 815 (25) 100 27 45 28 1,02 470 912 830 10 13 

         
Code of the samples: 1 (steel number), 735, 755 ve 815 

o
C (ICAT) and 15 or 25 VFM 

 
3.1.1. Yield Strength 
 
Dual-phase steels produced in this study heve not shown yield point, nor yield point elongation. Temporary to 
plain low carbon or HSLA steel, dual phase steel didn’t show yield point and at literature, it is related to high 
density mobile dislocation occurring during martensitic transformation due to volume expansion and stress around 
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martensite particules in ferrit phase. At tensile condition, this dislocation results in an early start of deformation 
corresponding to orginal materials [1,13-23 ]. 

 
 

Fig. 3.  A series samples true stres-strain curves (-) 

 
Fig. 4.  B series samples true stres-strain curves (-) 

 

Generally, Steel 1 dual-phase steel samples showed higher yield strength than normalized sample and B series. 
B series have fine structure which increased strength (Table 2, 3). This could be explane that in dual-phase steel, 
deformation takes place in ferrite phase, it can be expected that ferrite, which has high deformation capacity in 
thinly distributed structures (B series) where the connection between martensite particles is very low, will deform 
more compared to new ferrite in structures with coarse martensite distribution [7-11].   
 
When it is considered in terms of dislocation intensity, which occurs in ferrite which is nearby the martensite 
during the formation of large dimensioned martensite particles in A series samples is lower compared to B series 
in which thin dimensioned martensite particles form.  Since surface is greater in a thinly distributed structure, it is 
accepted that dislocation regions have a larger area.  It can be seen that in A series deformation starts earlier.  
The main reason for the fact that yield strength is high can be stated as the fine distribution of hard second phase 
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in soft ferritic matrix.  Such a structure creates more obstacles for the motion of dislocations in constant VFM.   
 
In Steel samples having the same 15 %VFM which is the same series demonstrated lower yield strength 
compared to those having 25 % VFM.  These results are compliant with the previous research [7-13] yield 
strength increases with the increase of VFM (Fig. 6.).  
 

3.1.2. Tensile strength 
 
Almost all of dual-phase steel samples demonstrated high tensile strength compared to normalized sample.  The 
reason for this can be demonstrated as the fact that alloy elements (Mn, Ni etc) increase the resistance of 
martensite. In addition to this, alloy elements distort the purity of ferrite, and thus decrease ductility. In dual-
phased steels, deformation takes place inside the ferrite phase.  The fact that there is a suitable interface 
between ferrite and martensite ensures protection of interfaces up to high tensile values.  When the strain passes 
from ferrite to martensite, resistance of martensite and suitability of the inter-surface ensure the continuity of 
deformation up to high strains without any separation and increase of tensile resistance [7,8]. 
 
As in yield strength, samples having VFM rate of 25 % from the same series have showed higher tensile strength 
compared to those having VFM rate of 15 %. Tensile and yield strength increase with the increase of VFM. These 
results are in conformity with the rule of mixture as indicated in the literature [5].  As a result of the fact that 
connections between martensite particles and the martensite particle dimension increase in line with the increase 
of VFM, the tensile strength increases due to the fact that during traction, the strain is transferred prematurely 
from ferrite to martensite before being fully deformed [7,8]. 
 
Thinly distributed B series samples have shown high tensile strength compared to coarsely distributed A series. 
Soft ferrite creates a more efficient obstacle for preventing the dislocation movement of martensite particles which 
show thin distribution in the ferrite main structure, and increased resistance [1]. Another reason for increased 
tensile strength can be explained with the fact that in B series, the particle dimension of ferrite is thinner.  
  
Among steel 1 samples, those having similar or higher NFVF generally showed lower tensile strength.  As an 
exception, 1 A 735 sample, which has 12 % VFM, has showed lower strength, and 1 A 755 sample, which has 18 
% VFM has showed higher tensile strength.  Based on this, it can be said that VFM is more effective on 
resistance compared to NFVF.  A similar condition can be said for Steel 1 B series.  As indicated by the previous 
researchers [19-21], the new ferrite decreases strength and increases ductility (Fig 7).  While a relation could be 
established between NFVF and resistance in Steel 1 samples, this could not be established in Steel 2 samples, 
which could be due to the effect of strength increasing elements.  As a matter of fact, Geip el al [10], who 
conducted studies on HSLA steel, have indicated that new ferrite has increased ductility more compared to the 
older ferrite since it does not contain precipitate. Here it can be accepted that, in connection with chemical 
composition and heat history, the sharing of alloy elements and precipitate formation are effective together with 
VFM.   
 
Dual-phase steel samples have generally showed lower yield ratio compared to normalized sample. Yield ratio 
was lower in B series samples compared to A series samples. Tomita [16] has also stated a similar result. 
Including the normalized sample, yield ratio which could be obtained around 0.5 as approximate, are quite 
affirmative values in terms of shaping capacity.  Whereas yield ratio is around 0.7 – 0.8 for HSLA steels, it could 
change between 0.5 – 0.7 in dual-phase steels [5,6-11]. In general, the yield ratio decreases in connection with 
the increase of VFM. Tomita [8] has indicated that yield ratio decreases highly in B samples. As can be seen from 
the results in this study, yield ratio of A series samples were higher compared to B series, though not at a high 
level. 
 

3.1.3. Elongation  
 
Whereas strength values increase with the increase of VFM (Table 2 and Fig. 3,4 ), uniform and total elongation 
values decrease (Table 2 and Fig 3-4). Martensite particles are smaller and less connected in low VFM (15 %), 
compared to higher ones (25 %).  Besides, there is more ferrite volume fraction for deformation. Therefore, 
samples having higher VFM containing less ferrite and more connected martensite particle have showed earlier 
fracture and lower uniform and total elongation.  Rate of uniform elongation to total elongation was higher in B 
series samples compared to A series samples.  
 
Tensile and flow resistances increase linearly with the increase of VFM (Table 2).  These results are in 
compliance with the rule of mixture as indicated in the literature.  In line with the increase in VFM, the particle 
dimension and connections between martensite particles also increase. This situation may lead to early breaks on 
martensite particles as a result of tensile being immaturely transferred from ferrite to martensite before the ferrite 
is fully deformed during traction. Thus, while strength decreases, elongation values increase.  
 
As opposed to what is expected, uniform and total elongation values in B series samples compared to A series 
samples were approximate or less.  The reason for this may be the fact that critical annealing time is kept lower 
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here (15 min.), which is different from the previous researchers who conducted similar research.  Austenite 
diffusion takes place in alloy elements included in long termed annealing in line with the period ((t >20 min), 
though not long enough to allow full balance.  As a result, these alloy elements increase the efficiency and 
resistance of martensite.  Otherwise they distort the purity of ferrite, and decrease ductility.  In this manner, the 
martensite is not sufficiently efficient, and ferrite is not sufficiently ductile.  Together with this, the fact that the 
annealing time is long is not rational for commercial applications.  
 
Total elongation values notified by Kim and Thomas [7], who conduct study using A and B microstructures, are 
lower than the values in this study. Together with this, they have demonstrated higher elongation values in B 
samples compared to A samples.  However, the elongation values of B samples obtained in this study were 
similar to or lower than A samples. The reason for this difference may be due to the fact that the material used 
and the heat treatment conditions are different.  These researchers have subjected the material to homogenous 
annealing before critical annealing, and supplied water at a different temperature in order to create the initial 
microstructure.   
 
The effect of new ferrite on total and uniform elongation has been generally demonstrated.  As an exception of 
low temperature samples obtained with VFM lower than 15 % (such as 1 A 735 15), they have been shown to be 
more uniform and longer in overall elongation compared to samples having high new ferrite volume rate.  As 
indicated by the previous researchers, the new ferrite increases ductility. Together with this, the impact of new 
ferrite is very sensitive to VFM [12,13].  

 
4. Conclusion 
 
The following conclusions could be drawn from the above discussions. 
 
1. VFM, martensite particles morphology and VFNF are controllable parameters and alloying elements are very 

effective on them. 
2. Thin martensite distribution highly increases yield strength.  It can be said that the effect is more than 

different VFMs.  That is, it is expected that samples having 15 % VFM will show lower yield strength 
compared to samples having 25% VFM.  Together with this, B series samples having 15 % VFM showed 
similar or higher yield strength compared to samples having 25 % VFM. 

3. When it is considered in terms of dislocation intensity:  It can be considered that the dislocation intensity 
which occurs in ferrite which is nearby the martensite during the formation of large dimensioned martensite 
particles in B series samples is lower compared to B series in which thin dimensioned martensite particles 
form.  Since surface is larger in thin distributed structure, it is accepted that dislocation regions have a 
greater area.  It can be seen that in A series deformation starts earlier.  The main reason for the fact that 
yield strength is high can be stated as the fine distribution of hard second phase in soft ferritic matrix.  Such 
a structure creates more obstacles for the motion of dislocations in constant VFM.   
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Abstract  
 

In this study, low carbon Mn-Ni steel having 0,0640 C%, 1,72 Mn%, 0,46Si%, 0,67 Ni%, was used. The volume 
fractionsof transformed phases from austenite were determined by intercritical annealing of steels having fine and 
coarse austenite dispersions at three different intercritical annealing temperatures (ICAT) and then cooling at 
various rates. By increasing volume fraction of martensite (VFM) strength increased while uniform and total 
elongation decreased. Generally, strain values increased with increasing volume friction of epitaxial (new) ferrite. 
Microvoids were found to be nucleated on the martensite particles, inclusions or martensite-ferrite interface in the 
neck. The density of microvoids increased near to fracture surface. They were smaller in fine structure than that of 
coarse ones. The coalescence of microvoids were dominant form of fracture in both structure. 
 
Keywords:  Dual-Phase Steels, Fracture behaviour, hardenability, 
 
 

2. Introduction 
 

Dual-phase characterized by a microstructure consisting of a dispersion of 10–25 % of hard martensite particles 
in a soft, ductile ferrite matrix. In addition to martensite, the microstructure may contain small amounts of other 
phases such as retained austenite, new ferrite, pearlite and bainite, depending on cooling rate and alloys. Many 
researchers [1-5] have shown that the martensite volume fraction is dominant in controlling strength and ductility. 
Other factors that have been reported to influence the ductility of dual phase steels include composition of the 
martensite, alloy content of the ferrite, retained austenite, and the amount of new ferrite (also called epitaxial 
ferrite) [3,5].  
 
The process of fracture can be considered to be made up of two component, crack initiation and crack 
propagation. Fractures can be classified into two general categories, ductile fracture and brittle fracture. A ductile 
fracture which is generally available also at advanced automotive body steel for crass whorthness, is 
characterized by appreciable plastic deformation prior to and during the propagation of the crack. An appreciable 
amount of gross deformation is usually present at the fracture surfaces. Brittle fracture in metals is characterized 
by a rapid rate of crack propagation, whit no gross deformation and very little micro deformation. It is akin to 
cleavage in ionic crystals. The tendency for brittle fracture is increased with decreasing temperature, increasing 
strain rate, and triaxial stres conditions (usually produced by a notch). Brittle fracture is to be avoided at all cost, 
because it occurs without warning and usually produces disastrous consequences [dieter]. So for metals show 
ductile fractures are important to safety and it is formation [6,7]  
 
 
The current investigation was designed to study the effect of low carbon and defined Mn-Ni content and austenite 
dispersion on tensile fracture of dual phase steels. For this purpose, a group of the hot+cold rolled steel samples 
containing different austenite dispersions (fine and course) at the different intercritical annealing temperatures 
were used to investigate austenite hardenability and tensile fracture behavior of these steels and a production 
process was followed to simulate the production process of cold rolled dual phase through industrial continuous 
annealing up to overaging stage [8,9] 



                                                                                                                                           Demir B. and Erdogan M. 

 

314 

2. Experimental procedure   
 
The steel was produced in a medium frequency vacuum induction furnace. Chemical compositions of used steels 
(steel 1 and steel 2) are given in Table 1. As cast samples were supplied in the form of 300x300x26 mm plate. 
26x26x300 square bars were cut from the plate and hot rolled to 4mm and finally cold rolled to 2 mm. After cold 
rolling, 12x12x2mm specimens from cold rolled plates were used for the simulation of the heating, soaking and 
cooling stages of industrial continuous annealing.  
 
The preliminary investigation was to determine the dependence of martensite volume fraction (VFM) on 
intercritical annealing temperature (ICAT). The Ac1 and Ac3 temperature limits were calculated theoretically from 
the chemical composition of the materials and then experimentally changing of the martensite (austenite) volume 
fraction depending on intercritichal annealing temperature were optained and showed at Fig. 1. [10]. As a result of 
this preliminary study, three ICATs of 735, 755, 815 

o
C were selected for steel samples  for a detailed study of the 

effect of cooling rate on the development of the dual phase microstructure and tensile properties. These 
temperatures were chosen in order to specify a series of heat treatments that would vary the new ferrite content 
at two levels of constant VFM of ~15% and ~25% and two levels of microstructural refinement 
          

Table 1 Chemical compositions of materials used in experiments (wt%) 

 

 
 

Fine and coarse dispersions of martensite were obtained for steel samples from two different starting conditions. 
Dual phase microstructures derived from hot and then cold rolled starting microstructures were labeled “series A”. 
These materials had ferrite+pearlite structure. The other starting microstructure for steel was obtained by re-
austenitising the series A specimens at 900

o
C for 20 min and water quenching which produced a microstructure 

that was nearly wholly martensitic.  Dual-phase microstructures derived from these initial microstructures were 
labeled “series B”. The microstructures of specimens A and B were the starting point for subsequent intercritical 
annealing heat treatment. 
 
Based on the results of the preliminary investigation, 12x12x2 mm specimens of the starting microstructures A 
and B were intercritically annealed at 735, 755, 815 

o
C for 20 min. They were then cooled at a variety of rates 

between 1500 and 0.01 
o
C/s. throughout these heat treatments; The specimens were coded according to steel 

number, starting microstructure, ICAT and nominal MVF. For example, in specimen code 1A735(15), 1 stands for 
steel number, A for the starting microstructure, 735 for ICAT and (15) for MVF.  Phase’s volume fractions were 
calculated by point counting system which was adapted to optical microscopy. The mean linear intercept grain 
size 8 μm of the ferrite matrix was estimated by superimposing circles on micrographs at a magnification that 
allowed at least 500 intercepts to be counted. The average grain size in the A series of steel 1 and steel 2 
specimens were 7 μm and 10μm respectively, and in the B series for steel 1 and steel 2 were 4 μm and 6 μm 
respectively. 
 
Tensile test specimens of each series were then intercritically heat-treated to obtain dual phase microstructures, 
with the objective of obtaining two constant levels of martensite with two different dispersions and varying new 
ferrite contents. During intercritical annealing of the series, all the tensile test specimens (50 mm gauge length by 
12,5 mm gauge section) were machined after heat treatments, and were ground down to the specified size (1,6 
mm thickness) afterwards to eliminate the effect of oxidation and decarburisation caused by heat treatment. The 
flat tensile specimens were tested using a Schimadzu tensile testing machine at a crosshead speed of 1 mm/min. 
at room temperature.  At least 3 specimens were tensile tested for each and average values were calculated. 
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Fig. 1. The dependence of austenite (martensite at room temperature) volume fraction on the intercritical 

annealing temperature 
 

The characterization and examination of micrographs forming the fracture surface and the rupture on-set results 
of the tensile experiments are performed at optic and SEM microscopy. The tensile experiment samples ruptured 
to detect the micrographs formation are separated into two from their lengthways axis. These samples are 
examined lengthways in the direction of tensile and perpendicularly in the direction of tensile. 

 

3.Results and Discussion 
 

Fig. 2. Shows micrographs of the dual phase steel samples which have different phase volume content  and as 
explained at Fig 2. Tittle.  
 

Microstructure maps show the volume fractions of phases that form at cooling rates that differ from a fixed ICAT. 
Old ferrite which existed before critical annealing and which has not undergone any volumetric change during 
annealing and cooling is called new ferrite (the first ferrite created before conversion), and ferrite converted from 
austenite in relationto the cooling rate during cooling is either called new ferrite or epitaxial ferrite [11-14]. Cooling 
rates corresponding to 15% and 25% VFM have been detected from microstructure maps (Fig. 3). Approximate 
VFM and other phase volume fractions have been obtained by cooling tensile experiment samples at these 
cooling rates after critical annealing. 
 

 
Figure 2. Micrograph of 1A735(15) (a) and 2A755 (25) (b) specimens. 1A735(15) specimen, intercritically 

annealed at 735 
o
C and cooled at 0.3 

o
C /s to give 17% martensite and 8% new ferrite and 2A755 (25) 

specimen, intercritically annealed at 755 
o
C and cooled at 5 

o
C /s to give 25% martensite and 10% new 

ferrite etched in 2 % nital. 
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Figure 3. Quantitative microstructure maps of series B specimens of Steel samples annealed at 735 
o
C showing 

effect of cooling rates on the microstructure (old ferrite: ferrite present during intercritically annealing. 
 

3.1. Tensile Properties  
 

Tensile test results are shown in Tables 2 with cooling rate from ICAT, volume fraction of phases and martensite 
particule size of dual phase steel and  at Fig. 3 and 4.  
 
Dual-phase steels produced in this study heve not shown yield point, nor yield point elongation. Temporary to 
plain low carbon or HSLA steel, dual phase steel didn’t show yield point and at literature, it is related to high 
density mobile dislocation occurring during martensitic transformation due to volume expansion and stress around 
martensite particules in ferrit phase. At tensile condition, this dislocation results in an early start of deformation 
corresponding to orginal materials [1-5 ]. 

 
Table 2 Steel 1 dual phase and normalized samples tensile test results with cooling rate from ICAT, 

volume fraction of phases and martensite particule size of dual phase steel 
 

 
Code of the samples: 1 (steel number), 735, 755 ve 815 

o
C (ICAT) and 15 or 25 VFM      
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Fig. 4.  A series samples true stres-strain curves (-) 
 

 
Fig. 5.  B series samples true stres-strain curves (-) 

 
 

3.2. Tensile Fracture Properties 
 
The fracture mechanisms’ of tensile samples have been examined with optical and electron microscopes. 
Fractured surfaces generally demonstrate a cup and cone type fracture mode (Fig. 6). During the examinations, 
microvoids have been observed in areas close to the broken surface and wasting areas of the broken samples 
(Fig. 7.). Micrograph formations with the cup and cone break types are typical indications for the ductile rupture 
character. 
 

 

1
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3
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3
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Fig. 6. Cup and cone image of samples showing ductile fractures mode, a) 1 B 815 25 
b)2 B 795 25 

 
As seen in Fig. 7, microvoids are related to martensite and/or inclusions. The nucleation of microvoids on 
martensite and inclusions are shown as the cause of this [13-15] The reason microvoids nucleate on martensite is 
referred to the decomposition of joint martensite particles, and the regional deformation of martensite particles or 
the decomposition of ferrite-martensite interfaces. Streinbrunner et.al. [15] has reported that microvoids first 
nucleate on martensite, and the nucleation on inclusions is a secondary incident. The density of microvoids 
increases towards the fracture surface. The increment of the density of microvoids as it approaches the fracture 
surface is explained with the high tension in this 
 

 
Fig. 7 Microvoid formations at martensite and inclusion particles within the necked region 

for various samples 
 

When the intensity of the tension increases, the Microvoids formed in the ferrite-martensite interfaces proceed 
inside ferrite in the direction of the tension () (Fig. 8). The connections between martensite particles are an 
important indication to determine whether or not the crack on-set is on the martensite (Fig. 7). The poorly 
connected martensite extending throughout the martensite-ferrite interface may be easily broken [16,17]. It is 
generally observed that the Microvoid combination in the fracture structure is dominating. Fracture surfaces are 
intensively covered in dimples (Fig. 8). 
 

 
 

Fig. 8 Fracture surfaces of specimens showing big holes (a) and bigs hole with inclusion 

and the wavy nature along the hole 
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Consequently, in this study, the conclusion may be reached that the critical fracture tension does not ocur inside 
the ferrite at the final fracture moment. This is most likely due to low VFM and presence of. Speich and Miller [18] 
have stated that dual-phase steel with martensite containing low VFM and high carbon break easier in fraction to 
dual-phase steel with martensite containing high VFM and low carbon.  

 
4. Conclusions 

 

The following conclusions could be drawn from the above discussions. 
 
1. In the specified chemical composition, dual-phase steel having two different austenite distribution and 
martensite volume fractions (15 and 25%) have shown ductile fracture. 
2. In dual-phase steel having coarse and fine structure, in the wasting area, Microvoids are formed in the 
martensite particles, in martensite-ferrite interfaces and inclusions. Martensite fractures are less in fine structures 
compared to coarse structures, and the dimensions of Microvoids are smaller. 
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Özet 
 
Demirköy Endüstri Arkeolojisi Projesi 2002 yılından beri Türk Bilim Tarihi Kurumu şemsiyesi altında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve birçok kuruluşun katkıları ile 
sürdürülmektedir. Osmanlı belgelerinde Samakocuk olarak belirtilen (bugünkü Demirköy) işletmenin 17. yüzyılın 
sonlarında demir üretildiği ve Osmanlı Ordusu’nun ve Donanması’nın özellikle yuvalak (humbara) ve dane olarak 
belirtilen top gülleleri  ihtiyacını sağlamak amacı ile kurulduğu belirtilmektedir. 20. yüzyılın sonlarına kadar faaliyet 
gösteren işletme koruma amaçlı bir sur duvarı ile çevrili idari birimi, üretim işletmeleri ve depo mekanları ile 10 
dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Tesis çevre koşulları ve yerel halk tarafından önemli oranda tahrip olmuş, tüm 
demir aksam ise 1950’li yıllarda hurda olarak satılmıştır. Arşiv çalışmalarının yanı sıra sürdürülen arkeolojik 
kazılar ile işletmede uygulanan üretim teknolojilerinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Proje sonuçlandığında 
buradaki demir üretim faaliyetlerini ziyaretçilere fikir verebilecek nitelikte restorasyonu yapılarak bir açık hava 
teknoloji müzesine dönuştürmektir.  
 
Anahtar kelimeler: Endüstri arkeolojisi, Osmanlı dökümhanesi, Demir izabe fırınları, Demir külçeler, Yuvalak 

(humbara), cüruf analizleri. Metalografik incelemeler. 

 

MULTIDISPLINARY ARCHAEOMETRIC RESEARCH AT THE 
OTOMAN IRON FOUNDRY IN KIRKLARELİ, DEMİRKÖY 

(SAMAKOCUK) 
 

Abstract 
 
The Directorate of Kırklareli Museum discovered an important Ottoman Period iron-working site within the thickly 
forested region of Istranca massifs during the early 1990’s. Since 2003, a multi-disciplinary research has been 
undertaken in the region that contains several iron foundries, numerous smelting furnaces, complex water power 
systems, large slag heaps and other related installations. Extensive regional surveys, several seasons of 
archaeological excavations, documentary studies in the archives as well as archaeo-metallurgical analysis of 
related materials showed that both cast and bloom iron was produced at the main foundry as well as in the 
surrounding workshops.  Waterpower was used to operate the bellows for the blast and bloomer iron furnaces as 
well as for the forging hammers to consolidate the blooms into wrought iron. The main objective of the foundry 
was to produce cast iron to be used in the manufacturing of mortar shells (Humbara) for the Ottoman Army and 
Navy. However, numerous tools and other items, especially iron nails out of wrought iron were also produced. 
The objective of the ongoing research was to understand the state of iron technology during the Ottoman Period 
and eventually to restore the site as an open-air technology museum. 
 
Keywords: Industrial archeology, arkeolojisi, Ottoman iron foundry, Iron blast furnaces, Iron ingots, Mortar shells 

(Humbara), Slag analysis, Metallographic examinations. 

 

1. Giriş 
 
Osmanlı Dönemi’nde 16. yüzyılın başlarında önem kazanan demir üretiminin Rumeli’ndeki en önemli merkezi 
Sofya’nın 60 Km güney batısındaki Samakov’dur. Diğer üretim merkezleri ise bugün Bulgaristan-Yunanistan 
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hududunun kesiştiği yerde bulunan Pravişte ile Kırklareli, Demirköy’ün 4 km güney doğusunda buluna ve 
arşivlerde Malki Samakov (Küçük Samakov) olarak geçen işletmelerdir [1-3]. Demirköy’deki Merkezi Dökümhane 
olarak adlandırılan işletme 7 metrelik bir kot farkı olan iki terastan oluşmaktadır. Üst terasta inşa edilmiş olan ve 
uzun kenarı 100 metreyi bulan dikdörtgen yerleşme alanı kalın bir sur duvarı ile çevrilidir [4]. Üst terastaki 
mekanın işletmeyi korumakla görevli askeri birliği ve dökümhane işçilerinin barınması için kışla ve yatakhane gibi 
binaların yeraldığı anlaşılmıştır (Şekil 1). Mekanda ayrıca tuğla minaresi kısmen ayakta kalmış bir mescidin 
bulunması burasının bir yaşam mekanı olduğunu kanıtlamaktadır. İşletmenin hemen güneyinden geçen derenin 2 
km kuzey batı istikametinde iki su bendi bulunmaktadır ve dökümhaneye izleri halen mevcut olan bir kanalla su 
getirilmiştir. İşletmeye ulaşan kanal, üst terasın altından tonozlu bir kanalla şimdi yerinde olmayan büyük bir su 
çarkını beslemiştir. Çarktan elde edilen mekanik enerji ile halen kısmen iyi korunmuş yüksek fırınlara hava üfleyen 
bir seri körük çalıştırmıştır.  Bugün alt kotta bulunan  işlikte iki adet nispeten iyi korunmuş fırın ve üretim ile ilgili 
mimari kalıntıların temelleri bulunmaktadır (Resim 1). Günümüzde Fatih Dökümhanesi olarak anılan işletme 
bölgedeki demir üretim faaliyetinin merkezini teşkil etmekte olup yüksek sur duvarları ile koruma altına alınmıştır. 
Bu merkeze bağlı olarak 25 km

2
’lik bir alan içerisinde birçok küçük çapta işletme de bulunmaktadır. Merkezi 

işletmede ve yakın çevresinde sürdürülen  arkeolojik kazı çalışmaları ile buradaki üretim faaliyetinin niteliği ve 
teknolojik alt yapısının belirlenmesine çalışılmaktadır. Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgiler bölge ile ilgili 
Osmanlı arşiv belgeleri ile desteklenmektedir. Birbirini tamamlayan çok disiplinli bilimsel çalışmalar Türk Tarih 
Kurumunun şemsiyesi altında sürdürülmektedir. 2003 yılında önce kurtarma kazısı olarak başlıyan arkeolojik 
araştırmalar daha sonra Turizm ve Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 
yapılmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü uzmanları işletmenin 
restorasyonu ile ilgili çalışmalar sürdürmektedirler. İşletmelerdeki demir üretimi ile ilgili arkeometalurjik çalışmalar 
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde yapılmaktadır. Bu bildiride size çalışmalar genel bir tanıtım yaptıldıktan 
sonra işletmede uygulanan demir üretim teknolojileri konusunda değerlendirmeler sunulacaktır. 

 

 
 

Şekil 1. Demirköy Demir Dökümhanesi’nin planı 
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Resim 1. Dökümhanede kısmen tahrip olmuş yüksek fırın kalıntısı 

 

2. Cevherleşme 
 
Bölgede sıcak suların ve hidrotermal faaliyetlere bağlı olarak demir, bakır, molibden, kuşun, çinko, wolfram ve 

altın madenlerine rastlanmaktadır. Cevher mineralleri olarak pirit, kalkopirit, bornit, kalkosin, kovellen, molibdenit, 

manyetit ve altın göze çarpmaktadır. Özellikle Şükrüpaşa ve Demirköy-İkiztepe’de malahit ve azurite gibi bakır 

mineralleri de bulunmaktadır. Demir ise Demirköy ve Dereköy-Çataktepe bölgelerinde yoğun olarak bulunur. 

Demirköy ilçe sınırları içinde sedimenter demir cevherleşmesi önemlidir [5]. Burada Demirköy plütonu’na bağlı 

olarak silisli hematit ve manyetit yatakları oluşmuştur. Manyetit muhtemelen bölgedeki demir madenciliğinin 

temelini oluşturmaktadır. Demirköy işletmelerinde bugün en belirgin cevher manyetit kumdur. Dökümhanenin 

çeşitli yerlerinde zenginleştirilmiş manyetit kum depoları tespit edilmiştir. Ayrıca dere kenarlarından alınan kum 

örneklerinde % 40’lara varan manyetit bulunmaktadır.  

 

3. Yüzey araştırmaları 
 
Bulgaristan sınırı yakınındaki bakır yataklarının İ.Ö. 4. binlerden beri işletildiği ve Kırklareli’nde, Neolitik Dönem’e 

tarihlenen Aşağıpınar’da sürdürülen arkeolojik kazılarda ele geçen malahit ve bakır buluntulardan anlaşılmaktadır 

[6]. Madenciliğin Anadolu’dan başlayarak Trakya üzerinden Avrupa’ya yayıldığı göz önünde tutulduğunda 

bölgenin önemi daha da artmaktadır. Değişik araştırıcılar tarafından yapılan yüzey araştırmalarında Dereköy 

yakınındaki Çataktepe’de İ.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara tarihlenen 100,000 ton bakır cürufu, ayrıca Demirköy’ün 5 

kilometre batısında İkiztepe bölgesinde birçok maden galerisi girişleri gözlenmiş ve bakır cüruflarından alınan 

kömür örnekleri C-14 yöntemi ile İ.S. 3. ve 4. yüzyıllara tarihlendirilmiştir [7]. 2003-2005 yılları arasında 

tarafımızdan yapılan yüzey araştırmalarında yoğun bir bitki örtüsü arasında gizlenmiş onlarca kücük çapta demir 

işletmelerinin kalıntıları bulunmuş ve bunların yerleri haritalara işlenmiştir. Merkezi dökümhanenin etrafında on 

kilometre çapında bir alanda bulunan küçük çapta işletmelerin hemen hepsi dere kenarlarında kurulu olup 

bazılarında hiç tahrip olmamış “vigne” veya “bekne’”olarak adlandırılan izabe fırınları tespit edilmiştir. Bunlar 140-

150 cm yüksekliğinde çapı 80-85 cm olan silindirik yapılardır. Demir üretiminin gerçekleştirildiği bu izabe 

fırınlarının işletme atığı cüruf örnekleri sistematik olarak toplanıp gerekli arkeometalurjik incelemeler yapılmıştır. 

Demirköy ve yakın çevresinde eski işletme izleri ve milyonlarca ton cüruf yığınları bölgede uzun süreli bir demir 

madenciliğinin ve üretiminin varlığını göstermektedir [8,9].  

 

1. Arşiv Çalışmaları 
 
Demirköy’e ilişkin 29 Recep 1107/4 Mart 1696 tarihli belgeden, devletin burada yuvalak ürtetmek amacı ile bir 

karhane inşa ettirmekte olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılın sonundan başlayarak 19. yüzyılın son çeyreğine 

kadar, devlet burada demir üretimini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. İstanbul’daki Tersane-i Amire’nin ihtiyacı olan 

demirin buradan gönderildiğine dair çok sayıda belge bulunmaktadır. Samakocuk ve hemen yanındaki Torliye’de 

(bugünkü adı Hamdibey) üretilen demir daima İğneada iskelesinden taşındığından İğneada demiri olarak anılır. 

Nuruosmaniye Camisi’nin yapım masraflarını içeren bir muhasebe icmalinde “İğneada” demirinin de kullanıldığı 

belirtilmektedir. Samakocuk karhanesi 1821 yılında büyük ölçüde genişletilmiştir. Ayrıca üretimin 

çağdaşlaştırılmasına çalışılmış ve bunun için bir dökümhane işçisi İngiltere’ye eğitime bile gönderilmiştir. 

Samakocuk’ta demir üretiminin 1877-78 savaşı sırasında durduğu tahmin edilmektedir. Bu tarihten sonraya ait 

belge bulunamamıştır.  
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2. Arkeolijik kazı çalışmaları 

 
Demirköy Dökümhanesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları değişik ekipler tarafından yürütülmüştür. İlk saha 

çalışmaları 2002 yılında Kırklareli Müzesi tarafından dömkühane mekanının temizlenip koruma altına alınması ile 

başlamıştır. Arkeolojik kazılar 2003 yılında Kırklareli Müzesi Müdürü Zülküf Yılmaz başkanlığında ve Çanakkale 

18 Mart Üniversitesi’nin katkıları ile surla çevrili idari, sosyal ve depo amacı için kullanılar merkezi işletmenin 

bulunduğu üst terasta kurtarma kazısı olarak sürdürülmüştür [10]. Görünür durumdaki yapı elemanlarının bir çoğu 

1821 yılında yeni fırınların ilavesi ile yapılan genişleme çalışmalarını yansıtmaktadır. Dört sene süren bu 

çalışmalar sonucunda Mekezi dökümhanenin mimari yapısı belirlenmiş, yıkıntı durumdaki sur duvarları kısmen 

restore edilmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında Merkezi dökümhanenin 400 metre kadar batısında Kabakçının Tarlası 

olarak bilinen 20 x 50 metrelik bir alanı kapsayan mekanda bulunan küçük bir işletmede Boğaziçi Üniversitesi 

elemanları tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır. Merkezi dökümhaneden çok daha küçük olmasına rağmen 

alanda üç izabe fırını, iki çark kanalı ve yumuşak demiri şekillendirmek için çekiçleme düzenekleri gün ışığına 

çıkarılmıştır (Şekil 2). Küçük işletmenin doğu kısmında 4B mekanında 3 metreye 4 metre genişliğinde ve 80-90 

santim yüksekliğinde taştan yapılmış dikdörtgen bir fırın (F2) bulunmuştur (Resim 2). Fırının hemen yanından 

geçen su kanalındaki çark düzeneği ile fırının körükleri su gücü çalıştırılmış ve kanalda ahşap çarkın demir 

kasnağının bir parçası bulunmuştur. Fırının arkasında üfleç delikleri de bulunmaktadır. Fırının ön tarafı ise 

İngiltere’den getirilmiş “Cowen” marka tuğla ile örülü olup izabe sırasında oluşan cürufu akıtabilecek kanal 

bulunmaktadır. Bir Renn fırını olduğu belirlenen fırında demir izabesi katı halde olduğundan işlem sonucunda 

oluşan luppe (bloom) fırının önündeki tuğla kısım sökülerek çıkarıldıktan sonra tekrar örülmekteydi. Fırının baca 

kısmı tahrip olmuştur. Bu fırın mekezi dökümhanede bulunan ve pik demir üretilen yüksek fırınlara 

benzememektedir. 4B mekandaki fırının yumuşak (örs) demir üretiminde kullanılmıştır. Fırının etrafından toplanan 

cürufların analizi sonucunda bunların fayalitik nitelikte olup Renn fırını niteliğini doğrulamaktadır. Aynı mekanda 

her biri 60 kilogram ağırlığında ve bu fırında üretilmiş olduğunu tahmin ettiğimiz altı adet oval luppe külçeleri 

bulunmuştur [4]. Merkezi işletmenin akt terasındaki işliğin bayı bölümünde aynı nitelikte 45 adet luppe demir külçe 

bulunmuştur. Bunlar cüruf ve ham demir karışımı olup süngerimsi bir yapıya sahiptir. İnsanlık tarihinin ilk demir 

eserleri İ.Ö. 2. binyıllarında Anadolu’da bulunmaya başlanmıştır. Arkeologlar arasında Hititlerin demiri 

cevherinden ilk üreten topluluk olduğu görüşü yaygındır [11,12]. İ.Ö. 1. binyılın başında başlayan Demir Çağı ile 

demir üretimi ve tüketimi insanlık için yeni bir aşamadır. İ.Ö. 14 yüzyılda yüksek fırınlarda  dökme (pik) demir 

üretilmeye başlanıncaya kadar tüm demir eserler Renn fırınlarında katı halde luppe külçeleri olarak üretilmiştir. 

Bilindiği gibi 15. yüzyıldan sonra batıda yumuşak demir üretimi genellikle pik demirin içerdiği yüksek orandaki 

karbonunun çeşitli uygulamalarla yakılması ile elde edilmektedir [13.14]. Luppe’den işlenebilir nitelikte demir elde 

edilebilmesi için luppe’nin ısıtılıp ağır çekiçler tarfından konsolide edilmesi gerekmektedir. 4B mekanındaki fırının 

hemen önünde bu işlevi görebilecek ve su gücü ile çalışan çekiçleme düzeneği bulunmuştur. Fırın körüklerini 

çalıştıran çarkın hemen güneyinde çekiçleme düzeneğini çalıştıran ikinci bir çark bulunmaktadır. Aslında 

“Samakov” Bulgarca bu nitelikte süngerimsi demirin düvüldüğü çekiç düzeneğinin adıdır. Aynı işliğin batı kısmında 

ise (Alan 1) iki fırın ve ikinci bir çark kanalı bulunmuştur. F1 diye belirtilen fırında yapılan kazılar sonrasında 

burada bakır üretildiği anlaşılmıştır. Fırın içerisinden küçük bakır parçaları ve fırın atıklarının yığıldığı güney 

alanda ise bol miktarda bakır cürufu bulunmuştur. Oldukca takrip edilmiş olan üçüncü fırında ise Merkezi 

işletmede bulunanlaea benzemekte olup pik demir üretilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Küçük dökümhanenin genel planı 
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Resim 2. Küçük işletmede Renn fırını 
 
Merkezi işlikteki arkeolojik kazı çalışmalarına 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından devam edilip mekanın 

doğu sur duvarlarının, güney doğu burcunun ve onlara bitişik mekanlarının belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarda sur duvarının hemen kenarında iki tezgahı bulunan bir demirci işliği belirlenmiştir. Demirci işliği 

bugün anadolu’nun küçük yerleşimlerinde bulunanlardan pek farklı değildir [15]. En ilginç buluntu demircilik 

işlemleri sırasında ocaklarda biriken yarı küresel demirci ocağı cüruflarıdır. Demirin şekillendirilmesi, kaynak 

yapılması gibi işlemler sonucunda ocak içerisinde biriken ve yüksek oranda demir içeren curuflar sınıflandırılıp 

yapılasal analizleri gerçekleştirilmiştir [16]. 

 

Demirköy Dökümhanesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları 2010 yılından itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Sanat 

Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yazıcı tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda 

Merkezi işletmenin güneyindeki alt terasta bulunan demir işliklerinin ve özellikle büyük su çarkı kanalının 

temizlenip kısmi restorasyonu yapılmıştır. İşletme ile idari birimleri birbirinden ayıran yedi metrelik istinat duvarının 

taşları sur duvarlarında olduğu gibi zaman içerisinde sökülmüştür. Bu nedenle çökme tehlikesi arz eden duvarın 

restorasyanu işlikteki kazı çalışmalarının sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için gerekliydi. Bu amaçla İstanbul 

Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli’nin önderiliğinde merkezi 

dökümhane istinat duvarının restorasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 

6. Arkeometalurjik çalışmalar 
 
Demirköy merkezi dökümhanede ve çevresindeki işliklerde üretim faaliyetlenin niteliğinin belirlenmesinde en 

önemli unsur üretim atığı cürufların incelenmesidir [17]. Demirköy merkezi dökümhanede ve çevre işliklerde 

yapılan arkeolojik ve yüzey araştırmalarında birçok cürüf örneği toplanmış ve bunlar kimyasal analizler ile element 

içerikleri, XRD ile mineral bileşimi ve taramalı elektron mikroskopu ve optik mikroskop ile mikro yapıları 

incelenmiştir. Cüruf örneklerinin yanı sıra işliklerde bulunan demir külçeler ve üretilen çeşitli malzemelerin mikro 

yapıları ve nitelikleri çeşitli metalografik yöntemlerle belirlenmiştir.  

 

6.1. Cüruflar 
 

Demirköy işliklerinden toplanan 40 küsür cüruf örneğinin analizleri sonucunda başlıca iki değişik türe rastlanmıştır. 

Cürufların büyük çoğunluğunu içeriğinde % 50’nin üzerinde demir bulunan fayalitik nitelikli renn fırını atığıdır. 

Merkezi dökümhanenin dışındaki hemen hemen tüm küçük işletmelerden toplanan cüruflar bu niteliktedir. Şekil 

3’te tipik bir fayalitik cürufun mikro yapısı gösterilmiştir. Burada dendritik açık gri yapı vüstit (FeO) kristalleridir. 

Koyu gri bölgeler ise camsı anortit (CaAl2Si2O8) yapıdır. Aradaki bölüm ise fayalit (Fe2SiO4) kristalleridir. Ara ara 

küçük demir parçalarına da rastlamak mümkündür. Pik demir üretilen yüksek fırınlarda oluşan cürufun niteliği ise 

tamamen farklıdır ve camsı cüruf olarak tanımlanır (Şekil 4). Bu nitelikte cüruflar genelde amorf bir yapıya sahip 

olup demir içerikleri yüzde 2-3 mertebelerindedir. Çalışmalarda bu nitelikte cüruflar özellikle merkezi 

dökümhanenin güneyinde bulunan büyük cüruf yığınlarından toplanmıştır. Bulgular merkezi dökümhanede 

sadece yüksek fırınlar kullanılarak dökme demir üretilmiş olduğunu göstermektedir. Bu camsı yapı genellikle 

demiroksit silicondioksit kalsiyum oksit, aluminyum oksit ve manganoksit içerir. Zaman zaman pik demir 
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niteliğinde içerisinde yapraksı grafit içeren demir taneciklerine de rastlanmaktadır. Bunların dışında demirci ocağı, 

çekiçleme ve arıtma cürufları gibi değişik nitelikte örnekler incelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Fayalitik cüruf örneğinin mikro yapısı 

 

 
 

Şekil 4. Demir parça içeren bir camsı cüruf örneğinin mikro yapısı 

 
6.2 Ürünler 
 

Osmanlılar demir top yerine genellikle daha pahalı olmasına rağmern tunç topları tercih etmişlerdir [1,2]. Ancak bu 

toplara muhimmat olan yuvalak (humbara) (Resim 3) ve dane pik demirden dökülmekteydi ve Demirköy İşletmesi 

bu amaçla kurulmuştur. 16. yüzyıldan sonra ateşli silahlar yelpazesine humbara veya havan topu adı verilen türler 

katılmıştır. Kısa namlulu ve dik kavisli atışlar yapabilen bu silahlar özellikle kale muhasaralarında kullanılmıştır 

[1,2]. Yüksek sur duvarlarını aşabilen top gülleleri kale içerisine düşerek bir şarapnel gibi büyük tahribat 

yapmaktaydırlar. Havan toplarında kullanılan gülleler diğer top mermilerininin aksine yuvalak adı verilen ve pik 

demirden içi boş küresel şekilde üretilir ve içerisine barut ve şarapnel parçaları doldurulurdu. Yuvalak içerisindeki 

barut ateşleme sırasında doldurma deliğine yerleştirilen bir fitilin yakılması ile sağlanırdı. Yuvalak hedefine 

vardığında patlar ve bir şarapnel etkisiyle tahribata neden olur. Fitilin yanma süresi güllenin hedefe varış 

zamanına göre ayarlanması gerekirdi. Şekil 5’te bir humbara parçasının mikro yapısı görülmektedir. Yapraksı 

grafit dağılımından bunun gri dökme demir olduğu anlaşılmaktadır. 

 



Danışman, H.H.G. ve arkadaşları. 

 

326 

 
 

Resim 3. Havan topu ve humbara 
 

 
 

Şekil 5. Gri dökme demirden yapılmış humbara parçasının mikro yapısı 

 
Arşiv belgelerinde humbaranın üretimi ile ilgili teknik bir belgeye rastlanamamıştır. Ancak özellikle Demirköy’de 

üretilen bazı humbaraların istenilen nitelikte olmadığı ve istenilen verimin alınamadığı belirtilmiştir [18]. İstanbul’da 

bir dökümhanede Osmanlı örneklerine benzer bir humbara üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

Renn fırınlarında üretilen yumuşak veya örs demir ise özellikle çivi, ev ve tarım aletleri gibi araç gereçlerin 

üretiminde kullanılmıştır. Küçük işlikte bulunan luppenin bir demircide konsolidasyonu sonucu elde edilen külçenin 

mikro yapısı Şekil 6’da gösterilmiştir. Mikro yapıda hem feritik hem de perlitimsi yapıların da varlığı görülmektedir. 

Luppenin çekiçleme aşamasında cüruflardan yeterince arıtılamadığından ince cüruf kalıntılarını da görmek 

mümkün olmaktadır.  

 

 
 

Şekil 6. Konsolide edilmiş luppenin optik mikroskop görüntüsü 
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7. Sonuç 
 
Kırklareli Demirköy’de bulunan demir işletmeleri yurt içinde ve dışında Osmanlı Dönemi’nden kalan önemli ve tek 

demir üretim tesisidir. Zaman zaman yerel halkın ve doğanın tahribine maruz kalmasına rağmen çevrenin yoğun 

bitki örtüsü altında varlığını günümüze kadar sürdürebilmiştir. Çok disiplinli bir Endüstri Arkeolojisi Projesi 

kapsamında sürdürülen çalışmaların en önemli sorunu yeterli mali kaynakların bulunmamasıdır. Demirköy 

dökümhanesinin çalışır halde restore edilip yeni nesillere Osmanlı Dönemi’nden kalan bu tesisi bir açık alan 

müzesine dönüştürmek en büyük hedefimizdir. Bu güne kadar sürdürülen çalışmalara mali ve ayni destek 

sağlayan TÜBİTAK, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kırklareli Özel İdaresi, Başbakanlık Tanırma 

Fonu, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, özel kuruluşlara ve kazılar süresince 

kazı ekibine her türlü desteği veren Demirköy  Doğayı, Kültürel  Değerleri Koruma ve Tanıtma Derneği’ne  

(DEKAT) teşekkür ederim. 
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Özet 
 
Betonarme yapıların maruz kalacağı çevresel etkilerden birisi de yangına bağlı yüksek sıcaklıktır. Betonarme yapı 
elemanlarını oluşturan beton ve çelik, yanmaz malzemeler grubuna girmesine karşılık, yüksek sıcaklık etkisi ile 
fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu çalışmada, yüksek 
sıcaklığa maruz kalmış farklı sınıf ve çaptaki betonarme çelik çubukların soğutulduktan sonra fiziksel ve mekanik 
özelliklerinde oluşan değişimler incelenmiştir. Deneysel çalışmada, S220a, S420a ve S500a-Tempcore 
sınıflarında, 12, 16 ve 20 mm çaplarında inşaat çelikleri kullanılmıştır.  
 
Bu numuneler, fırın içerisinde 200, 400, 600, 800 ve 1000 

o
C’de yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış ve daha sonra 

oda sıcaklığına kadar yavaşça soğutulmuştur. Soğutulan numuneler üzerinde çekme deneyleri, darbe dayanımı, 
tufal kalınlığı ölçümü, sertlik deneyleri ve mikro yapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, yüksek sıcaklığa 
maruz kalmayan 20 

o
C kontrol numuneleri ile karşılaştırılmıştır.  

 
Deneylerden elde edilen sonuçlara göre; yüksek sıcaklık sonrasında çelik çubukların fiziko-mekanik özellikleri, 
yüksek sıcaklık anındaki durumundan farklı olduğu görülmüştür. Donatı çeliklerinde belirgin kalıcı değişimler, 800 
o
C ve daha yüksek sıcaklık sonrası ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Yüksek sıcaklık, betonarme çelikleri, tempcore 

 
1. Giriş 
 
Betonarme yapıların maruz kalacağı çevresel etkilerden biri de yangın ve benzer etkilere bağlı yüksek sıcaklıktır. 
Yapıya ve malzemeye zarar veren, hasara yol açan yüksek sıcaklık kaynakları; yangın, özel üretimlerden dolayı 
endüstri fırın bacalarında görülen sıcaklık, havaalanı pistlerinde sürtünmenin sebep olduğu ısınma ve nükleer 
reaktörler olarak gösterilebilir. Beton ve çelik hiç yanmaz malzeme grubuna girmesine karşın, yüksek sıcaklık 
etkisinde fiziksel ve mekanik özelliklerinde değişiklikler ortaya çıkar [1,2]. Yüksek sıcaklık, kalıcı hasarlar 
oluşturarak yapının servis dışı kalmasına, can ve mal kaybına neden olabilmektedir [3]. 
 
Yüksek sıcaklığın kaynaklarından biri olan yangının betonarme yapılara etkisi 1922’den günümüze kadar 
araştırılmaktadır. Yapılan araştırmalarda yangın sırasında ve sonrasında malzemenin karmaşık davranışı, yapısal 
güvenlik ve yapının bütünlüğüne etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır [4]. 
 
İnşaat Mühendisliğinde yapıların boyutlandırılmasında genellikle göz önüne alınan yükler: Düşey yükler (sabit ve 
hareketli), Yatay yükler (deprem ve rüzgâr) ve Diğer yüklerdir (dinamik etkiler, çarpma, patlama vb.). Gelişmiş 
ülkelerde bu yüklere ilaveten yangın yükleri de dikkate alınmaktadır. Örneğin bir yapının depreme karşı 
dayanıklılığı nasıl isteniyorsa, benzer şekilde yangına karşı dayanıklılığı da istenmektedir. Başta ABD, Kanada 
olmak üzere pek çok ülke bina yönetmeliklerini yangın dayanımına göre yeniden gözden geçirmekte ve 
düzenlemektedir [5]. Ülkemizde de Avrupa Birliği normlarına göre hazırlanan Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik (2007) [6] esasları uygulanmaktadır. 
 
Basit anlamda yanma; yanıcı maddelerin (yakıt), oksijenle birlikte belirli şartlarda kararlı bir ekzotermik zincirleme 
reaksiyona girmesidir. Kısacası bir yanma reaksiyonunun başlaması için yanıcı maddeyle beraber, oksijenin ve 
tutuşmayı sağlayacak ısıl enerji kaynağının varlığı gerekir [7]. Yanma reaksiyonunun gerçekleşmesi için gereken 
bu 3 bileşen (yanıcı-oksijen-ısıl enerji) “yangın üçgeni” olarak adlandırılır [8]. Bununla beraber, yapılarımızda 
bulunan her türlü maddenin bir “tutuşma sıcaklığı” bulunmaktadır. Maddelerin tutuşma sıcaklığına ulaşması, ısı 
kaynakları tarafından sağlanır. Isı kaynakları; kimyasal, elektriksel, manyetik, nükleer ve solar olmak üzere 5 
çeşittir. Bu kaynaklardan herhangi birisi vasıtasıyla oluşan ısıl enerji, yanıcı maddelerin tutuşma sıcaklığına 
ulaşmasına ve yanma reaksiyonunun başlamasına sebebiyet verir. 
 
Yanma işlemi sırasında, kimyasal reaksiyondan önce var olan maddelere “yanma reaksiyonuna girenler” ve 
yanma reaksiyonundan sonra oluşan maddelere “yanma işleminden çıkanlar” veya “yanma ürünleri” denir (eşitlik 
1). 
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CH4 + 2O2 + (ısı girişi)                   CO2 + 2H2O + (ısı çıkışı)                                                  (1) 
 
Kontrolümüz ve isteğimiz dışında meydana gelen yanma reaksiyonları ise “yangın” olarak tanımlanır. Doğal 
olarak başlayan bir yangın, karakteristik olarak Şekil 1’de de gösterildiği gibi 4 aşamayı gerçekleştirerek oluşur. 

 

 
 

Şekil 1. Yangın Gelişim Grafiği [9] 
 
İlk aşama yanıcı kaynağın ısındığı tutuşma başlangıcıdır. İkinci evre büyüme evresidir. Ortamda yeterli oksijen 
vardır. Yangının en kolay söndürülebileceği bu evrede sıcaklık beş dakika içerisinde 500 °C ye ulaşabilir. Yangın 
600 °C ye ulaştığında alan içerisine tamamen yayılır ve yanma periyodu olan 3. periyodun başlangıcını işaret 
eden genel parlama durumuna gelir. Yangın alanında sıcaklık ve ısı akımı çok yüksek olduğundan temas 
yüzeyleri yanar. Yangının bu en şiddetli aşaması, yapı elemanlarına en büyük etkiyi yapar. Ortamdaki oksijenin 
hızla azalmasıyla yangının 4. evresi, yangının şiddetinin azalmaya başladığı çürüme periyodu gerçekleşir. 
Çürüme evresi, genel olarak yangın bölgesinde bulunmakta olan yanıcı maddelerin %70’inin yanmasını 
tamamladıktan sonra ve/veya oksijenin %15’in altına inmesiyle ortaya çıkar. Tek başına bir hacimde çıkan yangın, 
aniden kendini söndürür. Ancak, yangın kendini yatay ve düşey olarak diğer hacimlere yayar ve devamlı göç 
ederek tutuşma, büyüme, yanma ve çürüme periyotlarını tekrar eder. Konutta veya ofiste, tamamen yayılmış bir 
yangın 815 °C’yi geçmez, zirve sıcaklığı ise 1093 °C’ye ulaşabilir. Yanan hacimdeki en yüksek sıcaklık zirve 
sırasında 10 ila 20 dakikayı tipik olarak aşmaz [10,11]. 
 
Yüksek sıcaklığa maruz kalan betonarme yapının göçmesinde en etkin faktör kolonlardaki ve düğüm 
noktalarındaki çeliğin hasar görmesidir. Çeliğin ısı iletkenlik katsayısı büyük olduğundan çelikteki sıcaklık artışı 
dakikada 40 ºC den fazladır. Yangının başlamasının ardından ortam sıcaklığı 10 dakika gibi kısa bir zamanda 600 
ºC ye ulaşacaktır. Ancak donatı üzerindeki beton örtüsü çelikte sıcaklığın yükselme hızını engellemektedir [12]. 
Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil 
veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm 
kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir [6]. 
 
Yapılan deneysel çalışmalar, yüksek sıcaklığa maruz kalmış betonarme elemanların aderans dayanımının 
azaldığını ve betonarme yapıların yüksek sıcaklığa karşı davranışını belirlemedeki temel değişkenin aderans 
dayanımı olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü kritik beton sıcaklıkları, her zaman kritik aderans sıcaklığından 
daha büyük olmaktadır [13]. Tüm çelikler artan sıcaklık ile mukavemet kaybeder. Şekil 2’de tipik bir beton ve 
yapısal çelik için sıcaklık ve gerilme arasındaki ilişki gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Beton ve Çelik İçin Gerilme Sıcaklık İlişkisi 
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Genellikle, bir yapıdaki çelik eleman üzerindeki statik yük tasarımda akma dayanımının yaklaşık %55’i olur. 550 
°C’de çeliğin mukavemeti oda sıcaklığındaki akma dayanımının % 55 i civarındadır. Bundan dolayı betonarme 
yapılarda genel olarak yüklemeler 550 °C’de stabil kalmaktadır. Bu durum kritik sıcaklık olarak tanımlanır. Eğer 
statik yükleme azaltılırsa, kritik sıcaklık yükselir ve yapılar 550 °C’den daha yüksek sıcaklıklarda stabil olabilirler. 
Bu sıcaklıklar çeliğin erime noktasından (~1450 °C) oldukça düşük olmalı ve çeliğin önemli derecede dayanımını 
yitirmesi önlenmeli veya yavaşlatılmalıdır. Bu noktada da temel yardımcı beton olacaktır [14]. 
 
Yüksek sıcaklık etkisinde çeliğin davranışı incelendiğinde 200 ºC’de dislokasyonların yoğun olduğu tane 
sınırlarına azot atomlarının difüzyonu sonucu, çeliğin çekme dayanımında artış görülse de, 300 ºC’de çekme ve 
akma sınırlarının düşeceği, 600 ºC’de çekme dayanımının güvenlik bölgesinin de altına ineceği, yangın 
esnasında 600-1200 ºC’de ise plastik deformasyon yapacağı bilinmektedir [2]. Yüksek sıcaklık etkisinde 
maksimum sıcaklık, soğuk işlem görmüş çeliklerde 450 ºC’den ve sıcak haddelenmiş çeliklerde 600 ºC’den az ise 
akma dayanımı soğumanın ardından tekrar kazanılır [15]. 
 
Bu çalışmada, çeşitli sınıf ve çaptaki betonarme çelik donatılarının yüksek sıcaklık etkisi altında birbiri arasındaki 
değişimleri belirlemek için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deneysel çalışmada, S220a, S420a ve S500a 
(tempcore) sınıflarında, 12 mm, 16 mm ve 20 mm çaplarında inşaat çelikleri kullanılmıştır. Numuneler 200, 400, 
600, 800 ve 1000 °C gibi yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmış ve daha sonra oda sıcaklığına kadar yavaşça 
soğutulmuştur. Soğutulan bu numuneler üzerinde çekme deneyi, darbe dayanımı, sertlik deneyleri, mikro yapı 
incelemeleri ve tufal kalınlığı ölçümü gerçekleştirilmiş ve yüksek sıcaklık sonrası fiziko-mekanik özelliklerde 
oluşan değişimler incelenmeye çalışılmıştır. 

 

2. Deneysel Çalışma 

 
Deneysel çalışmada kullanılan çeliklerin spektral analiz ile elde edilen kimyasal bileşimleri % ağırlık olarak 
Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Deneylerde Kullanılan İnşaat Çeliklerinin Kimyasal Bileşimi (%) 
 

 C Si Mn P S Cr Cu Ni N Fe 

S220a 0,16 0,40 0,50 0,02 0,04 0,10 0,21 0,13 0,01 98,43 
S420a 0,27 0,30 0,80 0,03 0,05 0,07 0,29 0,14 0,01 98,04 
S500a 0,17 0,20 0,69 0,01 0,04 0,13 0,40 0,13 0,01 98,22 

 
Betonarme çeliklerinin yüksek sıcaklık ile fiziko mekanik özelliklerinin değişiminin belirlenmesinde oda sıcaklığının 
dışında 200, 400, 600, 800 ve 1000 °C sıcaklıklar belirlenmiştir. Numuneler bu sıcaklıklara maruz bırakılmış ve 
maksimum sıcaklıkta 45 dakika bekletildikten sonra fırın içerisinde doğal soğumaya bırakılmıştır. Çeliklerin bu ısıl 
işleminde protherm marka fırın kullanılmıştır. 
 
Çelik malzemenin en önemli mekanik özelliklerinin belirlendiği deney çekme deneyidir. Bu çalışmada 60 tonluk 
tam otomatik, hidrolik çeneli, üniversal çekme cihazı kullanılmıştır. Bu cihazla çekilecek numuneler herhangi bir 
yüzey işleminden geçirilmeksizin TS 708 (2010)’a uygun olarak l0 mesafesi çubuk çapının 10 katı olarak alınmış 
buna ilaveten cihazın iki çenesinin toplam kavrama uzunluğu olan 14 cm eklenmiştir. Numunelerin akma ve 
çekme mukavemetleri TS EN ISO 6892-1 (2010)’e göre yapılmıştır. Cihazın bilgisayar yazılımı sayesinde değerler 
ve grafikler rahatlıkla elde edilmiştir. Her bir sıcaklık durumu, çap ve çelik sınıfı için üçer adet numunede deneyler 
yapılmış ve çene ile kopma noktası arasında, standarda göre en az 2d (çapın iki katı) mesafe şartı aranmıştır. 
Çeliklerin akma dayanımı sonuçları Çizelge 2’de, çekme dayanımı sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Şekil 3’de ise 
akma ve çekme dayanımlarının çelik sınıfına göre ortalamaları grafik halinde verilmiştir. 

 
Çizelge 2. İnşaat Çeliklerinin Yüksek Sıcaklığa Bağlı Akma Dayanımları (MPa) 

 

Sıcaklık S220a S420a S500a 

°C 12mm 16mm 20mm 12mm 16mm 20mm 12mm 16mm 20mm 

20 354,3 302,3 301,0 485,0 449,0 449,0 595,0 592,7 590,7 
200 373,7 313,0 305,7 474,3 445,7 502,0 590,3 592,0 592,0 
400 364,7 298,3 301,0 469,0 451,7 516,3 592,0 590,3 593,3 
600 320,7 314,0 305,3 463,0 442,0 502,7 558,3 552,7 558,3 
800 269,0 278,3 281,0 320,0 401,0 382,7 322,7 316,7 321,3 
1000 240,3 187,0 180,4 253,3 357,7 332,0 264,7 267,0 277,3 
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Çizelge 3. İnşaat Çeliklerinin Yüksek Sıcaklığa Bağlı Çekme Dayanımları (MPa) 
 

Sıcaklık S220a S420a S500a 

°C 12mm 16mm 20mm 12mm 16mm 20mm 12mm 16mm 20mm 

20 491,3 447,3 465,7 595,0 702,0 702,7 709,3 692,0 707,7 
200 493,7 458,0 463,0 587,0 700,3 695,3 699,0 691,0 707,7 
400 492,3 446,3 460,7 586,0 701,3 704,0 708,3 691,0 707,0 
600 466,0 462,3 461,0 576,3 678,7 684,7 653,3 647,0 662,7 
800 423,0 414,3 429,7 479,7 638,0 585,7 496,3 477,3 494,0 
1000 383,0 319,5 266,8 432,3 618,0 556,3 451,0 447,3 467,3 

 

             
 

Şekil 3. İnşaat Çeliklerinin Akma ve Çekme Dayanımlarının Sıcaklığa Göre Değişimi 

 
Darbe deneyi, çentikli ve çentiksiz numuneleri test edebilen, yaklaşık 30 kg ağırlığındaki vurucu başlığa sahip 
sarkaçlı darbe test cihazının serbest salınım yaparak numuneleri kırmasıyla yapılmıştır. Sonuçlar cihaz üzerindeki 
elektronik gösterge kumandasından joule olarak alınmıştır. Deneyde kullanılan standart numuneler Şekil 4a’daki 
gibi çelikler tornadan geçirilerek 10 mm ye 10 mm kesit ölçülerinde 100 mm uzunluğunda prizmatik şekle 
getirilmiş ve bu numunenin çentiği orta noktada 2 mm derinliğinde 45° açıyla açılmıştır (ASTM E23 2007). 
 
Bunun yanında S500a (tempcore) inşaat çeliklerinin iç çekirdek ve dış kabuk yapılarının birbirinden farklı olması 
nedeniyle doğru bir darbe tokluk değerlerinin belirlenmesi için geliştirilen doğrudan çentik darbe deneyinde ise 
Şekil 4b’de gösterilen 100 mm uzunluğunda, 12 mm çaplı çubuklar üzerinde 2 mm genişliğinde ve 2 mm 
derinliğinde U çentikler açılmış numuneler kullanılmıştır [16].  

 

      
(a)               (b) 
 

Şekil 4. Darbe Deneyi Numuneleri (a) Standart Deney Numunesi, (b) Doğrudan Çentik Numunesi 
 
Elde edilen sonuçlar standart yöntemle 20 °C için 20 SVD, doğrudan çentik darba deneyi yapılanlar 20 °C için 20 
DVD, 600 °C için 600 DVD ve 1000 °C için 1000 DVD kodlamalarıyla Şekil 5’da verilmiştir. 
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Şekil 5. İnşaat Çeliklerinin Sıcaklığa Bağlı Olarak Darbe Testi Sonucu Emmiş Olduğu Enerji 

 
Metal biliminde malzemelerin sertlik değerleri batırılarak yapılan deneylerle belirlenir. Bu yöntemlerin bir tanesi de 
vikers sertlik deneyidir. Bu yöntemde metal yüzeyine batacak olan uç kare kesitli tepe açısı 136° olan elmas 
piramit bir uçtur. Şekil 6’da görülen bu piramidin bıraktığı ucun her iki köşegen uzunluğunun ölçülmesi ve 
ortalamasının alınmasıyla tespit edilir [17]. Şekil 6’da ortada bulunan resimde bu çalışmada vikers sertlik 
ölçümünün yapıldığı bir numune görülmektedir. Apostolopoulos ve Michalopoulos’un (2007) [18] yaptığı gibi 20 
mm çaplı numunelerde çubuğun çapından boydan boya 2 mm arayla on adet ölçüm yapılarak sertlik değişimi 
belirlenmiştir. Vikers sertlik ölçümünün ardından elde edilen sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Vikers Sertlik Ölçümü 
 

Çeliklerde mikro yapı açısından bakıldığında yüksek sıcaklık sırasında iki durum meydana gelir. Bunlar; tufal 
(sıcaklıktan kaynaklanan oksit tabakası) teşekkülü ve dekarbürizasyondur (karbon kaybı). Bu arzu edilmeyen 
oluşumlardan dolayı tufal sonucu malzeme kaybı, karbonun yanması ile de içyapı bozulmaları meydana gelir. Bir 
metalin yüzeyinde oksijenin metali oksitlemesiyle oluşan oksit, metal ve oksijenin basitçe kimyasal olarak 
birleşmesiyle değil, bir elektrokimyasal süreçle meydana gelir. Oksitlenmenin ilk safhasında, oksit filmi süreksizdir 
ve münferit oksit çekirdeklerinin yanal büyümesiyle başlar. Çekirdeklerin birbirine temasından sonra iyonları 
yüzeye dik yönde kütle taşınması başlar. Birçok durumda oksijen oksit-gaz ara yüzeyinde iyonlarına indirgenir ve 
oksit oluşması bu şekilde meydana gelir. Oksit ilerlemesi ise ana metale doğru devam eder [19]. 
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(a)               (b) 

 
      (c) 

 
Şekil 7.Vikers Sertli Ölçümleri (a) S220a, (b) S420a ve (c) S500a Sınıfı İnşaat Çelikleri 

 
Numunenin gerek fiziksel gerekse kimyasal bileşim olarak malzemeyi tam olarak temsil etmesi gerekir. Bundan 
dolayı metalografik incelemelerde numune olarak çekme deneyinden kalan numuneler değil, mekanik olarak 
zorlamaya uğramamış numuneler kullanılmıştır. Seçilen numuneler 12 m lik çubukların uç bölgelerinden değil 
ortaya yakın bölgelerden seçilmiştir. Bunun sebebi hadde sonlarında mikro yapı özelliklerinin değişebileceği 
olasılığıdır. Numuneler ısıl işlem görmüş çubuklardan maksimum 20 mm yükseklikte olacak şekilde kesilmiş ve 
rahat tutmak ve işlem yapabilmek için bakalite alınmıştır. Hız ve yön ayarlı zımparalama ve parlatma cihazı 
kullanılarak numuneler 80 meshden başlayarak 1200 meshe kadar zımparalanmıştır. Parlatma alümina 
süspansiyon ile gerçekleştirilmiştir. Dağlama işleminde ise dağlayıcı olarak % 2-4’lük nital ve % 10’luk sodyum 
metabisülfit kullanılmış numuneler 20–60 sn arasında bu dağlayıcıya maruz bırakılmıştır. Dağlanan 
numunelerden görüntü alınmasında Olympus marka Bx60 model alttan ve üstten aydınlatmalı 3.3 megapiksellik 
kamera ve bilgisayar destekli mikroskop kullanılmıştır. Bu mikroskopta fotoğraf çekimleri x500 büyütmelerde 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen görüntüler Şekil 9’daki gibidir. S500a çeliklerine ait (g) ve (i) görüntülerinde soldan 
sağa doğru iç kısımdaki ferritik perlit yapı, geçiş bölgesi ve dış kısımdaki temperlenmiş martenzit kısmı bir arada 
gösterilmiştir. 
 
Yüksek sıcaklığa maruz kalmış çubuklar içerisinde 600-1000 °C’de belirgin bir şekilde tufal oluşumu gözlenmiştir. 
Yukarıda anlatılan metalografik incelemeler için numune hazırlama adımları burada da takip edilmiş sadece 
parlatma ve dağlama işlemleri yapılmaksızın mikroskop altından tufal katman kalınlıkları her numune için 
minimum ve maksimum ölçümler alınarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 10). 
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(a) S220a 20 °C                           (b) S220a 600 °C 600                   (c) S220a 1000 °C 

   
(d) S420a 20 °C                           (e) S420a 600 °C 600                   (f) S420a 1000 °C 

 

   
(g) S500a 20 °C                           (i) S500a 600 °C 600                    

 
 (j) S500a 1000 °C 

 
Şekil 9. İnşaat Çeliklerinin x500 Büyütmeli İç Yapı Görüntüleri 

 

    
 

Şekil 10. İnşaat Çeliklerinin Tufal Kalınlığı Ölçümleri 

Tufa
l 

S420
a 
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3. Bulguların Değerlendirilmesi 
 
Akma dayanımında, tüm çelik sınıflarında 600

 o
C’ye kadar bir azalma gözlenmezken, bu sıcaklıktan sonra 800 ve 

1000 
o
C’de meydana gelen aşırı düşüş östenit bölgesine çıkıp geri soğuyan çelikte içyapının bozulmasından 

kaynaklanmaktadır. Büyük değişimlerin gözlendiği 800°C’de S220a sınıfı düz çelikte %10 ve 1000°C’de %40 
oranında gerçekleşen akma dayanımı düşüşü, S420a sınıfı nervürlü çelikte sırasıyla %20 ve %30 oranında 
olmaktadır. Diğer çelik sınıflarında 600°C’de düşüşler gözlenmezken, S500a sınıfı nervürlü çeliğin tüm çaplarında 
%5 oranında düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüş 800°C’de %46 ve 1000°C’de %53 mertebelerine kadar 
çıkmıştır. Tüm çelik sınıflarında akma dayanımına kıyasla çekme dayanımlarındaki düşüşler daha az oranlarda 
gerçekleşmiştir. Bunun yanında akma dayanımında olduğu gibi çekme dayanımında da sıcaklık artışından en çok 
S500a sınıfı tempcore çelikler etkilemiştir. 
 
Çentikli darbe deneyinde en düşük değeri S420a çelik sergilemiştir. 1000 °C’de en büyük değişim S500a 
çeliğinde meydana gelmiştir. Standart numune hazırlanmasında çift fazlı tempcore S500a çeliğinin dış kısmında 
bulunan martenzit tabakası kaldırılarak yumuşak çekirdek bölümüne darbe uygulandığında sonucun olması 
gerekenden daha büyük olduğu direk çentik deneği ile gösterilmiştir. 
 
Çelik sınıfları arasında en düşük sertlik değeri S220a sınıfı düz çubuklara aittir. S220a’ya göre S420a %49 ve 
S500a %57 oranında daha serttir. Bu sertlik oranları 1000 °C sonrası S220a çelik sınıfına göre, S420a %39 ve 
S500a sınıfı çelikler için %12 oranlarına gerilemiştir. 
200, 600 ve 1000 °C sıcaklıklara maruz bırakılmış çelik çubuk numuneler, fırın içerisinde doğal soğumaya 
bırakılmalarının ardından yapılan metalografik incelemeler yüksek sıcaklığın içyapılar değişimine etkisi mekanik 
değişimlere ışık tutacak türden sonuçlar vermiştir. 

 
Grafik incelendiğinde çaptan bağımsız olarak sıcaklık arttıkça oksidasyon kalınlığı artış göstermiştir. Çelik sınıfları 
arasında her sıcaklıkta en fazla kalınlık S220a sınıfı çeliklerde oluşmuştur. Ardından S420a ve en az tufal kalınlığı 
S500a sınıfı çelikte oluşmuştur. S220a ve S420a çeliklerinde 200°C içyapıda çok büyük bir farklılık gözlenmezken 
600 °C’de tane sınırlarında perlit oranında artış gözlenmekte 1000 °C’de ise ferrit ve perlit birbirinden bariz şekilde 
ayrılmış ve kaba perlitik yapılar oluşmuştur. 

 
S500a olarak adlandırılan ve ticari ismi tempcore olan çeliğin oda sıcaklığında merkezi yapı olarak perlit oranı 
biraz daha fazla olmakla birlikte S220a çeliğe benzemektedir. Merkezden dışarı doğru yaklaştıkça bu içyapı 
ferrti+martenzit yapısına dönüşmektedir. Çubuğun dış kısmı ise martenzit bir yapıya sahiptir. Yüksek sıcaklığa 
maruz kalan S500a sınıfı çeliklerde sıcaklık artışıyla dış kısımdaki temperlenmiş martenzit iğnemsi yapısını 
bozmuş ve topaklaşma oluşumuyla martenzitin yapısı değişmiştir. Çubuk merkezinde ise perlit ve ferrit arasındaki 
tane sınırları belirginsizleşmiş ve ferrit içinde perlit yapı küçük taneler halinde toplanmıştır. 1000 °C’yi görüp geri 
soğuyan S500a sınıfı çelikte, temperlenmiş martenzit yapı ortadan kalkmış tüm içyapı S220a’ya benzer şekilde 
ferrit+perlit yapıya dönüşmüştür. 
 
Sonuçlar göstermektedir ki yüksek sıcaklığa bağlı olarak çelik sınıfları arasında fiziko-mekanik özelliklerindeki en 
büyük olumsuz değişim S500a tempcore çeliklerinde gerçekleşmektedir. 
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Abstract 
 
Nickel is a strategic element that has many application areas in the industry. 2/3 of nickel is used in stainless steel 
production. In recent years, low grade nickel containing iron (Nickel pig iron, NPI) has been used as a low-cost 
and alternative good in stainless steel production in China instead of ferronickel. In this study, Turkish domestic 
lateritic nickel ores that contains 0.9% Ni, 0.054% Co and 2.3% Cr were smelted in an induction furnace in 
graphite crucibles with metallurgical grade coal at different stoichiometric ratios at 1600-1650 °C temperature 
range for 25 minutes. In the second experimental set, different process times were carried out from 15 to 35 
minutes at the same temperature range. Also effects of basic and acidic fluxes were investigated to determine the 
optimum acidity of slag. Obtained alloys and slag were analyzed by using XRD (X-Ray Diffractometer), XRF (X-
Ray Fluorescence Spectrometer), AAS (Atomic Absorption Spectrometer) and EPMA (Electron Probe Micro 
Analyzer) techniques. The aim of this study is to obtain the highest recovery and content of nickel, cobalt and 
chromium in the alloy. The results were compared with the literature. 
 
Keywords: Lateritic Nickel Ore, Nickel Pig Iron 

 

1. Introduction 
 
Nickel is one of the most important metals and it has many application areas in the industry. There are a lot of 
kinds of nickel products such as refined metal, powder, sponge, etc. 62% of metallic nickel is used in stainless 
steel, 13% is consumed as superalloy and nonferrous alloy because of its superior corrosion and high 
temperature properties [1]. 
 
Nickel ores can be classified in two groups as sulphide ores and lateritic ores. Although 70% of land based nickel 
ores are laterites, 60% of primary production is from sulphide ores [2, 3]. The importance of lateritic ores is 
increasing due to the increase in nickel prices and decrease in reserves of sulphide ores. Laterite nickel ores 
typically occur in tropical or sub-tropical regions consisting of weathering of ultramafic rocks which contain iron 
and magnesium in high levels. These deposits usually exhibit different layers due to weathering conditions. The 
first layer is a silica rich layer and the second is a limonite layer dominated by goethite [FeO(OH)] and hematite 
(Fe2O3). The fallowing layer is a saprolite [(Ni,Mg)SiO3.nH2O)] layer rich in magnesium and basal elements. Lastly 
there are altered and unaltred bed rocks. Between the saprolite and limonite layer there is usually magnesium rich 
transition layer (10-20% Mg) with iron which is called serpentine [Mg3Si2O5(OH)4]. For an ideal laterite deposit, the 
limonitic layer is not very suited to upgrading, while upgrading the magnesium-rich saprolitic layer is also limited 
for the nickel concentration. This is the main difference between lateritic and sulfide ores that can be beneficiated 
from 10% to %28. There are some common pyrometallurgical, hydrometallurgical and combined (pyro-
hydrometallurgical) methods which are used for the extraction of nickel from lateritic ores [1, 4, 5 and 6].  
 
HPAL (High temperature pressure acid leaching) is generally used to recover metallic nickel and cobalt from 
laterite nickel ores. It is more suitable for the plants processing ores with low magnesium oxide and aluminum 
oxide content. Lateritic ores are exposed to hot acidic leaching around ~250 °C to dissolve nickel and cobalt 
under high pressure. Solvent extraction is commonly used with HPAL processes. Resin-in-pulp methods have 
also been exposed to selectively separate nickel and cobalt directly from the leach solution [4, 7 and 8], however 
this method is not commercially used at present. The main disadvantage for HPAL is the high cost of titanium 
autoclaves and maintaining costs. Process is complex and difficult to control due to the high pressure and the 
heating of the process [2, 4 and 8]. 
 
AL (Atmospheric leaching) is being replaced with HPAL due to low cost and more suitable for the smaller scale 
plants. AL includes direct leaching of laterite ores in the organic or inorganic acids and obtaining Ni, Co in the 
solution. Solution can be enriched by using SX and metallic nickel and cobalt are recovered by using EW or 
precipitation. In the heap leaching process, milled ore is fed using dilute acid from the top, and nickel and cobalt 
are digested. Collected solution is treated for metal recovery processes. In the agitation leach, crushed and 
ground ore is leached in a heated tank. Temperature has a beneficial effect on the metal recovery with the 
decrease of the process duration [2, 4 and 7]. 
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Caron Process was first developed by Caron in the 1920s however this process was firstly used after World War 
2

nd
 in Cuba. This process can be applied to high iron limonitic ores and tolerates more Mg than other acid 

leaching processes. In this process, ore is blended and dried, then reduced in a roaster by using hydrocarbon fuel 
and air around 700 °C. The product is generally iron-nickel alloy. Hot and reduced ore is cooled in a roaster under 
reducing atmosphere and quenched in ammoniacal ammonium carbonate solution in the tanks. Ni and Co are 
precipitated as carbonate form from solution. The recovery is low when it is compared with pyrometallurgical and 
hydrometallurgical processes. The first step of the process also consumes high energy [8, 9]. 
 
Ferronickel smelting of laterite ores is generally performed by using fossil fuels (coal, oil, natural gas, etc.) as a 
reductant in a rotary kiln. Nickel and cobalt are firstly reduced because iron has greater affinity to oxygen. The 
product is charged to converter for refining after discarding the slag phase containing unreduced iron oxide, 
magnesium oxide and silica. The end-product is ferronickel alloy which contains 25% of nickel. Unrefined 
ferronickel is refined using soda ash, calcium containing compounds to remove sulphur content. Air is blown 
through molten and desulphurized ferronickel to oxidize carbon, phosphorus and other impurity elements. This 
process is energy intensive but new furnace technologies reduce the energy costs [5, 8 and 10]. 
 
Nickel pig iron (NPI) production is a new trend, although it was firstly developed about 50 years ago but it has not 
been commercially used until some Chinese pig iron producers changed their production methods into nickel pig 
iron production. NPI production first began in blast furnaces using low grade laterite ores imported from 
Indonesia, Philippines and New Guinea. The process is almost same as pig iron production. The difference is that 
the ore contains more nickel. The blast furnace products contain 2-10% of nickel. A new approach is usage of 
electric arc furnaces to reduce operational costs [2, 5, 10 and 11]. 
 
In this study, experiments were performed in an induction furnace with graphite crucibles. East Anatolian Region 
lateritic nickel ores were employed as raw material to produce nickel pig iron. The effect of reductant ratio, 
process time and flux addition were investigated. 

 

2. Experimental Studies 
 
East Anatolian Region raw lateritic nickel ore samples were crushed and ground by using a jaw crusher, cone 
crusher, roller crusher and a vibratory cup mill. Average particle size of 303 μm was calculated by using screen 
analysis for the ground ore. Ore was homogenized at the end of the mill treatment process. 
 
Homogenized ore was characterized by using different analyzing techniques including XRD, XRF and AAS. Also 
amount of fixed carbon, volatile materials and ash in metallurgical coke were analyzed. According to X-ray 
diffraction results (XRD, PANalytical PW3040/60) shown in Figure 1, these ores contain mainly quartz, magnetite, 
hematite and magnesium chromium oxide phases and slightly nickel iron oxide. 
 

 
 

Figure 1. XRD pattern of raw lateritic nickel ore. 
The quantitative analysis of raw lateritic ore was performed using AAS (Perkin Elmer Analyst 800) and XRF 
(Thermo SCIENTIFIC, NITON XL3t). Results are shown in Table I. 
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Table I. Quantitative analysis of raw lateritic nickel ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the first experimental set, effect of reductant amount was carried out. Lateritic ores and coke were dried in a 
dryer at 105 °C for 2 hours. 100 g ore and metallurgical coke (from 5 g to 35 g) were mixed and charged into an 
induction furnace which is commercially designed for F9 and F10 graphite based crucibles. These mixtures were 
held for 25 minutes in the furnace at a temperature range of 1600-1650 °C. It was observed that charged mixtures 
began to melt around 10

th
 minute (1350-1400 °C) and reached the maximum temperature about 15

th
 minute. 

Metallic and slag phases were obtained after smelting. Slags were discarded and ground. Magnetic-metallic and 
non-magnetic parts of the slags were separated by using magnetic separation process. Magnetic parts were 
added to the metallic phase to re-smelt. General flowchart of the process is shown in Figure 2. The homogenized 
metal buttons were characterized using XRF, AAS and EPMA techniques. The most efficient experiment in 
recovery of Ni and Co was the mixture with 30 g reductant and 100 g ore. 
 
In the second experimental set, effect of process duration was carried out. The mixture, containing   30 g 
reductant and 100 g ore, was smelted in different process durations from 15 minutes to 35 minutes. The same 
experimental and characterization procedures as in the first experimental set were employed for the second 
experimental set. 
 
To investigate the enhancement possibilities of the results obtained from the low reductant addition with relatively 
short process durations. Different amounts of CaO were added to the charge mixtures containing 10% of 
metallurgical coke with process duration of 25 minutes at the last experimental set. 

Ni% Fe% Cr% Co% Mn% Mg% Al% 

0.90 30.11 2.30 0.054 0.31 4.99 1.80 

Sr% Ca% Zn% S% Ti% SiO2% LOI% 

0.003 0.10 0.04 0.04 0.02 40.61 2.50 
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Figure 2. General flowchart of the experimental set up. 

 

3. Results and Discussion 
 
In the first experimental set up, the most efficient result was the experiment with 100 g ore and 30 g coke mixture 
as 88.13% efficiency in nickel recovery. The experiment with 100 g ore and 5 g coke mixture had the highest 
nickel concentration in the metal buttons with 6.94% Ni concentration. However, nickel recovery increases with 
the increase in the amount of reductant, nickel concentration in the alloy decreases. Ni, Co and Cr contents of the 
alloys are shown in Table II and metal recovery efficiency is shown in Figure 3 with increasing reductant/charged 
ore percentage. Oxygen affinity of Ni and Co is less than other metals in the ore so that their reduction capacities 
are more than others at low reductant/charged ore ratios. With increasing reductant/charged ore ratios their 
concentration decrease because there is enough reductant for the reduction of other metals as can be seen in 
Table II and Figure 3. 
 

Table II. Ni, Co and Cr content of metallic buttons with different percentage of metallurgical coke/charged ore 
addition for 25 minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reductant/ 
Charged Ore, % 

Duration, 
Minute 

%Ni %Co %Cr 

5 25 6.94 0.43 0.81 

10 25 4.07 0.23 2.01 

20 25 3.17 0.17 2.90 

30 25 3.00 0.17 4.05 

35 25 2.87 0.15 4.32 
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Figure 3. Ni, Co and Cr recovery efficiencies with different percentage of metallurgical coke/charged ore addition 
for 25 minutes. 

 
Process duration is also another parameter that affects metal recoveries. As seen in Table III and Figure 4, 
efficiency in metal recovery increases with the increase of process duration. At constant reductant/charged ore 
ratio (30%) Ni and Co concentration slightly changes with the increase of process duration. Ni and Co recovery 
increase rapidly till 25

th
 minute and Cr recovery increase till 30

th
 minute. After these process times metal 

recoveries are similar to each other. 
 

Table III. Ni, Co and Cr content of metallic buttons with increasing process duration and 30% constant 
metallurgical coke/charged ore addition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reductant/ 
Charged Ore, % 

Duration, 
Minute 

%Ni %Co %Cr 

30 15 3.40 0.13 4.81 

30 20 3.09 0.22 4.99 

30 25 3.00 0.17 4.05 

30 30 3.25 0.24 5.54 

30 35 3.13 0.19 5.07 
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Figure 4. Ni, Co and Cr recovery efficiencies with increasing process duration and 30% constant metallurgical 
coke/charged ore addition. 

 
CaO addition increased the total metal recovery and reduced the operation temperature between 50-100 ºC. 
Operation temperature was 1550-1600 ºC for this set up. Experiments were carried out at 10% constant 
reductant/charged ore and increasing flux/charged ore ratios. The experimental data and Ni, Co, and Cr 
concentrations in the obtained alloys were shown in Table IV and metal recoveries shown in Figure 5. 
 

Table IV. Ni, Co and Cr content of metallic buttons with increasing flux/charged ore ratio and 10% constant 
metallurgical coke/charged ore addition for 25 minutes. 

 

 

Flux Addition/ 
Charged Ore, % 

Reductant/ 
Charged Ore, % 

Duration, 
Minute 

%Ni %Co %Cr 

0 10 25 4.07 0.23 2.01 

2 10 25 5.29 0.23 1.79 

4 10 25 4.86 0.21 2.45 

6 10 25 4.47 0.20 1.98 

8 10 25 3.51 0.19 2.01 

10 10 25 3.79 0.17 2.17 
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Figure 5. Ni, Co and Cr recovery efficiencies with increasing flux/charged ore ratio and 10% constant metallurgical 
coke/charged ore addition for 25 minutes. 

 

4. Conclusion 
 
East Anatolian Region lateritic nickel ores were successfully smelted to produce NPI using an induction furnace 
with graphite based crucibles. The effects of reductant, flux materials and process duration on metal recovery 
efficiencies were examined. 
 
In the first experimental set, the highest Ni-Co recovery efficiencies were determined as 88.13% and 83.23% 
respectively with 30% metallurgical coke/charged ore addition for 25 minutes. Same alloy has also a satisfactory 
level of Cr concentration as 4.05%. The alloy, produced from the mixture with 5% coke, has the highest Ni and Co 
concentration as 6.94% and 0.43% and has only 0.81% Cr concentration. 
 
In the second experimental set, Ni and Co concentrations in the alloy slightly change with the increase of process 
duration but their recovery efficiencies change rapidly with the increase in time. The highest recoveries were 
achieved for the experiments conducted with the addition of 30% of metallurgical coke with 93.20% Ni, 93.87% 
Co and 65.24% Cr at the processes time of 35 minutes. 
 
Last experimental set was designed to enhance the results obtained with low reductant addition for the short 
process durations. The effect of CaO addition was carried out. CaO addition had beneficial effect on the metal 
recovery with the decrease in slag temperature. The highest recovery was achieved with 6% flux addition/charged 
ore as 88.58% Ni, 66.58% Co and 14.75% Cr with 10% constant reductant/charged ore addition for 25 minutes. 
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Özet 
 
Nikel, çelik üretiminde kullanılan önemli alaşım elementlerinden biridir. Paslanmaz çelik ve çeşitli alaşımlı 
çeliklerin üretiminde sıvı çelik banyosuna ferronikel ve/veya elektrolitik nikel şeklinde ilave edilir. Türkiye’de 
ferronikel üreten bir tesis mevcut değildir. Türkiye nikel cevherleri temel olarak üç bölgede yer almaktadır. 
Bunlardan ikisi Batı Anadolu’da Gördes ve Çaldağ bölgelerinde olup diğeri Orta Anadolu’da Sivrihisar yöresinde 
bulunmaktadır. Gördes ve Çaldağ nikel cevherlerinden hidrometalurjik ve pirometalurjik yöntemlerle nikel eldesine 
yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İki binli yılların başında önemli nikel rezervi tespit edilen Sivrihisar bölgesinde 
ise madencilik faaliyetleri devam ettirilmektedir. Sivrihisar cevherleri ortalama %1.26 Ni içermekte olup oksitli 
(lateritik) yapıdadır. Bu çalışmada, Sivrihisar laterit cevherlerinden ferronikel üretilebilirliği laboratuvar ölçekli ve 
atmosfer kontrollü bir ergitme sisteminde incelenmiştir. 1500, 1550 ve 1600 

o
C'de ergitme deneyleri 

gerçekleştirilmiş, metalin nikel içeriğindeki değişimler deney süresi, önindirgeme aşamasında ilave edilen kömür 
miktarı ve ergitme şarjına ilave edilen MgO miktarı parametreleriyle ele alınmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Ergitme, Laterit, Ferronikel 

 

PRODUCTION OF FERRONICKEL FROM SIVRIHISAR NICKEL ORES 
 

Abstract 
 

Nickel is one of the most important alloying elements in steelmaking. It is added into liquid steel bath in the form 
of ferronickel and/or electrolytic nickel in the production of stainless steels and various alloy steels. There is no 
ferronickel plant in Turkey. Turkish nickel ores are mainly situated in three regions. Two of them are located in 
Western Anatolia, namely Gordes and Caldag regions. The other is present in Central Anatolia, Sivrihisar area. 
There have been various studies conducted to extract nickel with pyrometallurgical and hydrometallurgical 
methods using Gordes and Caldag nickel reserves. The mining facilities have been performed in Sivrihisar region, 
which was found at the beginning of millennium. Sivrihisar ore body is oxide type (laterite) and it contains 1.26% 
Ni as an average. In the present study, the possibility of ferronickel production from Sivrihisar laterites was 
investigated using a laboratory-scale smelting system under controlled atmosphere. The experiments were 
performed at 1500, 1550 and 1600 

o
C. The changes in metal nickel content and slag composition were examined 

with the experimental parameters of time, coal used at the prereduction stage and amount of MgO added to the 
smelting charge. 

 

1. Giriş 
 
Nikel ve nikelli alaşımlar malzemelerin dayanç, korozyon direnci, süneklik, ısıl ve elektrik iletkenliği gibi 
özelliklerini iyileştirmesi bakımından önem arz etmektedirler. Nikelin kullanım alanları incelendiğinde paslanmaz 
çelikler için ferronikel üretiminin ön planda olduğu görülmektedir. Düşük alaşımlı çeliklerde ve demir dışı 
alaşımlarda kullanılan nikel, döküm ve kaplama endüstrisinde de değerlendirilmektedir. 
 
Türkiye’de Gördes ve Çaldağ yörelerinde önemli miktarda limonit ve nontronit tipinde nikel cevheri rezervleri 
mevcuttur. Söz konusu cevherlerden nikelin pirometalurjik/hidrometalurjik yollarla kazanımı konusunda çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır [1-7]. Adı geçen cevherlere ek olarak Sivrihisar bölgesinde önemli miktarda nikel 
cevherinin bulunduğu tespit edilmiştir, cevherin rezerv miktarının belirlenmesine yönelik çalışmalar halen 
sürdürülmektedir. 
 
Dünya’da laterit cevherlerinden nikelin kazanımı doğrultusunda en yaygın metot pirometalurjik yöntemlerle 
ferronikel üretimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ferronikelin paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliklerdeki 
kullanım alanları dikkate alındığında mevcut cevherlerden ferronikel üretilebilirliğinin araştırılmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir. 
 
Bu çalışmada, Sivrihisar laterit cevherlerinden ferronikel üretilebilirliği laboratuvar ölçekli ve atmosfer kontrollü bir 
ergitme sisteminde incelenmiştir. 1500, 1550 ve 1600 

o
C'de ergitme deneyleri gerçekleştirilmiş, metalin nikel 

içeriğindeki değişimler deney süresi, önindirgeme aşamasında ilave edilen kömür miktarı ve ergitme şarjına ilave 
edilen MgO miktarı parametreleriyle ele alınmıştır.  
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2. Deneysel 
 
Bu çalışmadaki deneyleri gerçekleştirmek üzere Sivrihisar (Yunusemre) Karasivritepe ve Küçüksivritepe 
bölgelerinden temsili numuneler alınmıştır. Her varilde yaklaşık 100 kg olmak üzere bölgeden alınan 4 varil laterit 
cevheri O.D.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’ne getirilmiş ve cevher hazırlama işlemlerine tabi tutulmuştur. 
Cevherin ICP metoduyla yapılan kimyasal analizi Çizelge 1’de verilmektedir. Cevherin kurutma ve kalsinasyon 
davranışı ve önindirgenmesine dair sonuçlar bu çalışmanın önceki aşamalarında ele alındığından burada 
bahsedilmeyecektir [8,9].  

 
Çizelge 1 Sivrihisar Cevherinin Kimyasal Analizi (%) 

 

Ni SiO2 Fe Cr Co As 

1,260 30,3 32,6 1,01 0,082 0,03 

Al2O3 MgO Fe2O3 CaO MnO P2O5 

2,68 1,03 46,6 1,69 0,62 <0,02 

K Pb S TiO2 Zn Cu 

0,2 <0,01 0,01 0,06 0,03 0,005 

 
Ergitme deneyleri yatay tüp fırınında ve argon atmosferi altında gerçekleştirilmiştir. Deneylerin yapıldığı düzenek 
şematik olarak Şekil 1’de sunulmaktadır. Her bir deneyde, 25 mm x 32 mm x 60 mm ebadında rekristalize 
alumina kroze kullanılmıştır. Kroze içine iyice karıştırılarak yerleştirilen önindirgenmiş kalsine ve MgO harmanı 
deney sıcaklığına kadar ısıtılmış, söz konusu sıcaklıkta deney süresi kadar bekletildikten sonra fırının soğuma 
programı devreye alınarak fırın içerisinde soğumaya tabi tutulmuştur. Tüm bu işlemler esnasında sisteme 
ortalama 10 cc/dak. debisiyle argon gazı gönderilmiştir. Deney serisine başlanmadan önce yatay tüp fırınının 
sıcaklık profili çıkartılmış ve kontrol paneli-deney sıcaklığı kalibrasyonu yapılmıştır. Ergitme deneyleri 1500, 1550 
ve 1600 

o
C “deney sıcaklığı”nda gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 1. Ergitme Deney Düzeneği 

 
Her bir ergitme deneyinde elde edilen katılaşmış metal ve curuf krozenin kırılması ile toplanmıştır. Curufun tane 
boyutu diskli öğütücüde öğütülerek -74 mikrona getirilmiştir. Metal ve curuf taramalı elektron mikroskobunda 
incelenerek (EDS) kimyasal analizi hakkında bilgi sahibi olunmuş, detaylı ve daha hassas kimyasal analizler ise 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) laboratuvarlarında yaptırılmıştır. Bu çerçevede, metal nikel 
analizi ICP metoduyla yapılırken, curuf analizi ise XRF cihazında gerçekleştirilmiştir. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Sıcaklığın Etkisi 
 
Sıcaklığın etkisinin ele alındığı deneylerde sıcaklık 1500, 1550 ve 1600 

o
C olarak seçilmiş, önindirgeme 

aşamasında %50 artık karbon kullanılarak indirgenmiş cevher ergitmeye tabi tutulmuştur. Ergitme harmanına 
(MgO / Toplam şarj) ağırlık oranı 0,20 olacak şekilde MgO ilavesi yapılmıştır. Söz konusu oran FeO-MgO-SiO2 
üçlü faz diyagramında karakteristik olarak Sivrihisar cevherlerine benzeyen Yunanistan ve Makedonya 
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cevherlerinin ark ocağı curuf kompozisyonları dikkate alınarak belirlenmiştir [10]. Ergitme deneylerinde şarj 
harmanına kömür ilavesi gerçekleştirilmemiştir. Sıcaklığın etkisinin araştırıldığı deneylerde ergitme işlemi sistemin 
belirlenen sıcaklıkta 40 dakika bekletilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen 
metalin nikel kompozisyonu Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 
1500 

o
C’de gerçekleştirilen deneyde metalin nikel içeriği %8,95 olarak tespit edilmiş, sıcaklık 1550 

o
C’ye 

çıkarıldığında nikel kompozisyonu %9,66 olurken, 1600 
o
C’de ise nikel içeriği %10,12 olarak gerçekleşmiştir. 

Sıcaklığın arttırılmasıyla birlikte metalin nikel yüzdesinde kayda değer bir artış gözlenmekle birlikte en yüksek 
nikel içeriğinin elde edildiği 1600 

o
C’de bile metalin nikel kompozisyonunun standart ferronikel alaşımında 

bulunması gereken minimum nikel miktarının altında olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, her üç sıcaklıkta 
da elde edilen demir-nikel alaşımında, cevherde yer alan demir oksitin olması gerekenden fazla miktarda metalik 
demire indirgenerek alaşıma dahil olduğu ve nikelce fakir bir alaşımın meydana geldiği açıktır. Bu noktadan 
hareketle, metalin demir içeriğini azaltmak için önindirgeme aşamasında kullanılan kömür miktarının bir miktar 
azaltılması gerektiği düşünülmüştür. Önindirgeme aşamasında, nikel ve demirin metalik hale indirgenme 
yüzdeleri ve Fe

+3
’ün Fe

+2
’ye dönüşme miktarları gibi bulgular dikkate alınarak bu çalışma kapsamında kullanılan 

sistem için %50 civarında artık karbon kullanımının optimum sonuçları sağladığı ifade edilmiştir [9]. Ergitme 
aşamasında elde edilen ilk bulgular ise yine halihazırdaki çalışmada kullanılan sistem için %50 artık karbon 
miktarının metalde istenilen nikel miktarına ulaşmayı mümkün kılmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, 
önindirgeme aşamasında elde edilen optimum değerlerden fazla taviz vermeyecek şekilde artık karbon miktarının 
%25’e çekilmesi suretiyle önindirgeme deneyleri yapılmış ve elde edilen önindirgenmiş kalsineler ergitilerek 
sıcaklığın etkisi tekrar incelenmiştir. Önindirgeme aşamasında %25 artık karbon kullanımıyla elde edilen sonuçlar 
da Şekil 2’de verilmektedir. 

 
1500 

o
C'de gerçekleştirilen deneyde metalin nikel içeriği %16,41 olarak tespit edilmiş, sıcaklık 1550 

o
C'ye 

çıkarıldığında ise nikel kompozisyonu %19,77 ile en yüksek değerine ulaşmıştır. 1600 
o
C’de yapılan deney 

sonucunda ise metaldeki nikel miktarı %15,55 olmuştur. Önindirgemede %25 artık karbon kullanımıyla ergitme 
aşamasında metalde istenilen nikel içeriğine ulaşmanın mümkün olduğu görülmektedir. Bununla beraber, 
önindirgemede %50 artık karbon kullanılan deney setinin aksine, sıcaklığın 1600 

o
C’ye yükseltilmesi metalin nikel 

içeriğinde azalmaya neden olmuştur. Sonuç olarak, sıcaklığın etkisinin incelendiği deneyler Sivrihisar laterit 
cevherlerinden standart ferronikel alaşımı üretiminin mümkün olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma 
kapsamında ele alınan ergitme sistemi için 1550 

o
C'nin optimum ergitme sıcaklığı olduğu sonucuna varılmıştır.  

 
1600 

o
C sıcaklığın halihazırdaki sistem için uygun bir ergitme sıcaklığı olmadığı elde edilen curuf kompozisyonları 

incelendiğinde de görülebilir. Alumina krozelerde yapılan ergitme deneylerinde sıcaklık arttırıldıkça curuf Al2O3 
yüzdesinde önemli miktarda artış gözlenmiştir. Özellikle 1600 

o
C’de yapılan tüm deneylerde krozenin metal-curuf 

sistemiyle ciddi etkileşimi dikkat çekmiş, krozenin et kalınlığının yarısına varan kısmında kahverengileşme 
gözlemlenmiştir. Artan bu etkileşim sonucunda curufta çözünen Al2O3 miktarının da yüzde 40 civarına geldiği 
saptanmıştır. Curufta Al2O3 yüzdesinin deney sıcaklığıyla değişimi Şekil 3’te gösterilmektedir. Buna karşın, 
curuftaki Al2O3 miktarının önindirgeme aşamasında kullanılan artık karbon ile belirgin bir ilişkisi tespit edilmemiş, 
belirli bir sıcaklık için birbirine yakın Al2O3 değerleri elde edilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 2. Metal Nikel Kompozisyonunun Sıcaklıkla Değişimi 
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Şekil 3. Curufta Al2O3 Kompozisyonunun Sıcaklıkla Değişimi 

 
3.2. Önindirgeme Aşamasında Kullanılan Artık Karbon Miktarının Etkisi 
 
Önindirgeme aşamasında kullanılan artık karbon miktarının etkisi kısmen sıcaklığın etkisi kısmında irdelenmişti. 
Bu çerçevede, önindirgemede kullanılan %50 civarı artık karbon önindirgeme açısından optimum sonuçları 
sağlasa da bu harmanın ergitilmesi sonucunda elde edilen metalin nikel kompozisyonunun standart ferronikelde 
olması gereken minimum nikel içeriğinin altında kaldığı belirtilmişti. Buna karşın, önindirgemede %25 artık karbon 
kullanılarak üretilen önindirgenmiş kalsinenin ergitilmesi durumunda ise standart ferronikelde olması gereken 
minimum nikel içeriğinin tüm sıcaklıklarda sağlandığı ifade edilmişti. Bu sonuçlar ışığında, önindirgemede 
kullanılan artık karbon miktarının ergitmeye etkisinin daha farklı artık karbon miktarları için de incelenmesin in 
gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu kapsamda, %37,5, %12,5 ve %0 artık karbon içeren şarj harmanları 
önindirgeme aşamasında belirtilen optimum şartlarda katı halde indirgemeye, akabinde de 1550 

o
C’de 40 dakika 

süreyle ergitme işlemine tabi tutulmuştur. Sıcaklığın etkisinin araştırıldığı deneylerde olduğu gibi artık karbonun 
etkisinin ele alındığı deneylerde de (MgO / Toplam Şarj) oranı 0,20 olacak şekilde şarj harmanları hazırlanmıştır. 
 
Metalde nikel miktarının önindirgeme aşamasında kullanılan artık karbon miktarıyla değişimi Şekil 4’te 
gösterilmektedir. Önindirgeme aşamasında hiç artık karbon kullanılmadığında ergitme sonunda metalde 0,0576 
gram nikel yer almıştır. Bu miktardaki nikel %27,92 gibi oldukça düşük bir nikel verimine karşılık gelmektedir. Söz 
konusu ergitme deneyinde elde edilen metal ağırlığı da oldukça düşüktür. Çalışma kapsamında yapılan diğer 
hiçbir deneyde metal ağırlığı 0,70 gramın altına inmezken, bu deneyde metal ağırlığı 0,17 gramda kalmıştır. 
Dolayısıyla, metal nikel içeriği olarak %33,88 gibi bir değer elde edilse de nikel verimi çok düşük 
gerçekleştiğinden, önindirgeme aşamasında artık karbon kullanmaksızın yapılan bir ergitme mevcut ergitme 
şartlarında kesinlikle uygun görülmemektedir. 

 
Önindirgeme aşamasında %12,5 artık karbon kullanıldığında ergitme sonunda metalde 0,1577 gram nikel yer 
almıştır. Söz konusu ergitme deneyi sonucunda nikel verimi %75,36 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, hiç artık 
karbon kullanılmaması durumuna kıyasla yüksek bir verim olsa da yine de önemli bir miktarda nikel curufa 
kaybedilmektedir. Deneyde elde edilen metalin miktarı da 0,70 gramda kalmıştır. Dolayısıyla, metal nikel içeriği 
olarak %22,53 gibi bir değer elde edilse de nikel verimi istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir. 
 
Önindirgeme aşamasında %25 artık karbon kullanıldığında ergitme sonunda metalde 0,2036 gram nikel yer almış 
olup, bu değer metalde bulunan maksimum nikel miktarına ve maksimum nikel verimine karşılık gelmektedir. 
Önindirgemede %25 artık karbon kullanıldığında ergitme işlemi sonunda nikel verimi %98,29 olarak 
gerçekleşmiştir. Metal nikel kompozisyonu %19,77 ile standart ferronikelde bulunması gerekli minimum nikel 
içeriğini sağlarken nikel veriminin de optimum düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Önindirgeme aşamasında 
daha yüksek artık karbon kullanılması durumunda ergitme sonunda metalde nikel miktarında ve buna bağlı olarak 
nikel verimi değerlerinde düşüş tespit edilmiştir. Önindirgemede %37,5 artık karbon kullanıldığında ergitme 
sonunda metalde 0,1896 gram nikel yer alırken nikel verimi %91,83 olarak gerçekleşmiş; önindirgemede %50 
artık karbon kullanıldığında ise nikel miktarı 0,1861 gram olmuş ve nikel verimi de %82,04’e düşmüştür.  
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Şekil 4. Metalde Nikel Miktarının Önindirgeme Aşamasında Kullanılan Artık Karbon Miktarıyla Değişimi 

 
3.3. Ergitme Süresinin Etkisi 
 
Ergitme süresinin etkisi, şarj harmanlarının 1550 

o
C’de 40, 80 ve 120 dakika sürelerle bekletilmesi ile ele 

alınmıştır. Söz konusu deneyler, sıcaklığın etkisinin incelendiği deneylerde olduğu gibi önindirgemede %50 ve 
%25 artık karbon kullanıldığı durumlar için ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve tüm deneylerde (MgO / Toplam Şarj) 
ağırlık oranı 0,20’ye sabitlenmiştir. 
 
Ergitme süresinin metal nikel kompozisyonuna etkisi Şekil 5’te verilmektedir. Önindirgemede %50 artık karbon 
kullanımıyla elde edilen katı halde indirgenmiş kalsineler ergitildiğinde, deney süresi arttıkça metal nikel içeriğinde 
belirgin bir artış gözlenmiştir. 40 dakika ergitme süresi sonunda metal nikel içeriği %9,66 olarak gerçekleşirken 
süre 80 dakikaya çıkarıldığında metal nikel kompozisyonu %10,03 olmuş, 120 dakika süreyle ergitme 
yapıldığında ise metal nikel içeriği %13,67 olarak gerçekleşmiştir. Önindirgemede %25 artık karbon 
kullanıldığında ise, 40 dakikalık ergitme süresi sonunda metal nikel kompozisyonu %19,77 olarak saptanmış, 
ergitme süresinin 80 dakikaya uzatılması durumunda ise metal nikel kompozisyonunun %17,33’e düştüğü 
gözlenmiştir. Ergitme süresinin 120 dakika olduğu deneyde de bu değer %17,32 olarak tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, ergitme aşaması için optimum şart olarak belirlenen önindirgeme aşamasında %25 artık karbon 
kullanımı için, ergitme süresinin arttırılmasının metal nikel kompozisyonunu azalttığı görülmüş ve 40 dakikalık 
ergitme süresinin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Metalde nikel miktarının ve nikel veriminin de sürenin 
arttırılmasından olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır. Söz konusu bulgular beklentilerle çok uyumlu olmasa da 
elde edilen sonuçların halihazırdaki ergitme sistemiyle de alakalı olabileceği kanısına varılmıştır. Bu çerçevede, 
ergitme işleminde kullanılan alumina krozelerin metal-curuf sistemiyle etkileşimi ergitme süresi arttıkça artmakta 
ve bunun da ergitme şartlarını olumsuz yönde etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Buna yönelik deney sonu 
çeşitli gözlemlerin dışında, alumina krozelerin metal-curuf sistemiyle etkileşimindeki artış ergitme sonucu elde 
edilen curufların Al2O3 içerikleri incelendiğinde apaçık belli olmaktadır. Önindirgemede %50 ve %25 artık karbon 
kullanılan her iki deney seti için de curuf alumina yüzdeleri deney süresi arttıkça belirgin şekilde artmaktadır. Bu 
artış, önindirgemede %25 artık karbon kullanılan deney seti için daha ciddidir ve daha çabuk başlamaktadır. 40 
dakikalık ergitme sonunda elde edilen curufun alumina yüzdesi 24,90 iken, deney süresi 2 katına çıkarıldığında 
alumina içeriği %38,90’a yükselmiş, deney süresi 3 katına çıkarıldığında ise alumina kompozisyonu %40,66 
olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Keskinkılıç, E., Pournaderi, S., Geveci, A., Topkaya, Y.A. 

 

350 

9.66

10.03

13.67

19.77

17.33
17.32

8

10

12

14

16

18

20

22

40 80 120

M
e

ta
ld

e
 N

ik
e

l 
(%

)

Süre (dak.)

%50 artık karbon

%25 artık karbon

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Metal Nikel Kompozisyonunun Ergitme Süresiyle Değişimi 

 
3.4. (MgO / Toplam Şarj) Ağırlık Oranının Etkisi 
 
Bu çalışma kapsamında MgO miktarının etkisinin araştırılmadığı tüm deneylerde (MgO / Toplam Şarj) ağırlık 
oranı 0,20 olacak şekilde şarj harmanları hazırlanmış ve ergitmeye tabi tutulmuştur. Söz konusu değerin seçim 
nedeni sıcaklığın etkisi bölümünde izah edilmişti. Ferronikel ergitmesinde cevher MgO açısından fakir ise en 
önemli flaks malzemesi MgO ya da dolomit gibi MgO içeren malzemeler olmaktadır. Bu tip katkıların ergitme 
harmanına ilave miktarlarının azaltılabilirliği proses ekonomisini iyileştirmek ve özellikle curuf hacmini 
azaltabilmek açısından önem arz etmektedir. Halihazırdaki ergitme sisteminde, (MgO / Toplam Şarj) ağırlık oranı 
0,20 olarak gerçekleştirilen deneylerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamasına karşın, flaks miktarının 
azaltılabilirliğinin mümkün olup olmadığının araştırılması adına daha düşük  (MgO / Toplam Şarj) ağırlık oranına 
sahip harmanlar hazırlanarak 1550 

o
C’de 40 dakika süreyle ergitme işlemine tabi tutulmuştur. MgO’in etkisinin 

araştırıldığı deneylerde önindirgeme aşamasında %25 artık karbon kullanılmıştır. (MgO / Toplam Şarj) ağırlık 
oranı 0,20’den başlayarak 0,15, 0,10, 0,05’e kademeli olarak düşürülmüş, en son olarak da harmana dışarıdan 
hiç MgO ilavesi yapılmaksızın bir ergitme deneyi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda (MgO / Toplam Şarj) ağırlık 
oranı yaklaşık 0,01 olmaktadır. 

 
İlave edilen MgO miktarının metal nikel içeriği ile belirgin bir ilişkisi tespit edilememekle birlikte, MgO miktarının 
azaltıldığı tüm deneylerde metal nikel kompozisyonu %20’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, ergitme 
harmanına ilave edilen flaks miktarının azaltılmasının istenilen nikel kompozisyonuna ulaşmada herhangi bir 
sıkıntı yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen metal ağırlıkları da belirgin bir farklılaşma göstermemiştir. 
Şarj harmanına ilave edilen MgO miktarının azaltılmasının yarattığı etkiler iki maddede özetlenebilir: 
 
1. (MgO / Toplam Şarj) ağırlık oranının 0,20 olduğu deneylerin büyük çoğunluğunda metal kroze haznesinde tek 
parça halinde bulunmazken, ilave edilen MgO miktarı azaltıldıkça metalin tek parça halinde toplanma eğiliminin 
arttığı tespit edilmiştir. Tüm deneylerde metalde nikel miktarı birbirine çok yakın değerler olsa da, en yüksek 
değerlerin (MgO / Toplam Şarj) ağırlık oranının 0,05 ve 0,10 olduğu durumlarda elde edildiği görülmektedir (Şekil 
6). 
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Şekil 6. Metalde Nikel Miktarının (MgO / Toplam Şarj) Ağırlık Oranıyla Değişimi 

 
2. (MgO / Toplam Şarj) ağırlık oranı azaltıldıkça daha agresif bir curuf elde edilmektedir. Özellikle, bu oranın 0,05 
ve 0,01 olduğu deneylerde curufun kroze duvarlarıyla çok ciddi etkileşime girdiği gözlenmiş ve bu etkileşimin 
krozenin dış yüzeyine kadar devam ettiği ve bunun neticesinde krozenin altlık olarak kullanılan malzemeye 
yapıştığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen iki deneyin sonunda curufun krozeyle aşırı etkileşimi nedeniyle kimyasal 
analizi yapılabilecek curuf parçacıkları elde edilememiş ve bu yüzden curuf analizi yapılamamıştır. Elde edilen 
bulgular, bu çalışma kapsamında kullanılan deney sisteminde flaks miktarının aşırı oranda azaltılmasının uygun 
olmadığını göstermektedir.  

 

4. Sonuçlar 
 
Önindirgemede %25 artık karbon kullanılarak üretilen önindirgenmiş kalsineler ergitildiğinde elde edilen metalin 
nikel içeriğinin tüm deney sıcaklıklarında standart ferronikelde bulunması gereken en düşük nikel içeriğini 
sağladığı saptanmıştır. Dolayısıyla, Sivrihisar laterit cevherlerinden ferronikel üretiminin mümkün olduğu 
sonucuna varılmıştır. 1550 

o
C deney sıcaklığının optimum ergitme sıcaklığı olduğu tespit edilmiştir. 

Önindirgemede %25 artık karbon kullanımının nikeli metale toplamada en iyi sonucu verdiği görülmüştür. 40 
dakikalık ergitme süresinin 2 ve 3 katına çıkarılmasının metal nikel içeriğini ve nikel verimini arttırmada olumlu 
sonuçlar vermediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla 40 dakikalık ergitme süresinin optimum süre olduğu sonucuna 
varılmıştır. (MgO / Toplam Şarj) ağırlık oranının 0,20’den daha düşük değerlere çekildikçe metalin tek parça 
halinde bulunma eğiliminin arttığı saptanmıştır. Buna karşın, flaks miktarı azaltıldıkça daha agresif bir curuf elde 
edildiği görülmüştür. Dolayısıyla, bu çalışma kapsamında kullanılan ergitme sisteminde flaks miktarının aşırı 
oranda azaltılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 
 
This study offers an investigation on the direct reduction conditions of the mill scale. Iron oxide layers, which form 
on the surface of continuous steel casting and hot rolling products, are named mill scale and the layers are 
compounds which are consisting of iron (II) and iron (III) oxides. The term direct reduction refers to the reduction 
of iron oxides to the metallic iron by gaseous or solid reductants in solid state without any melting of the charge. 
The experiments were conducted with the charge of the pelletized mill scale and solid reductant mixtures into the 
rotary kiln. The aim of the study was the obtaining of the iron pellets with high metallization degrees for the 
optimum conditions. The investigated parameters were the effect of temperature (1050 °C, 1100 °C and 1150 °C), 
reductant type (anthracite and metallurgical coke) and the amount of reductant (150% and 200% stoichiometrical 
carbon) at different duration times during the reaction. The results were characterized by using chemical analyses 
methods, XRD (X-Ray Diffractometer) and EPMA (Electron Probe Micro Analyzer) techniques. The highest 
metallization degree was determined as 97.4% at 1150 °C with anthracite applied as 200% of the 
stoichiometrically required amount during the experiments. 
 
Keywords: Mill Scale, Direct Reduction, Sponge Iron 

 

1. Introduction 
 
In the recent years, most of the growth in the iron – steel industry was achieved with the utilization of Electrical 
Arc Furnaces (EAF). This phenomenon is mainly caused by the relatively lower investment and operation costs of 
EAF facilities in comparison to integrated steel works. The increase in the number of EAF facilities has resulted in 
an increase of demand for scrap iron. This increase in turn caused an unpredictability of scrap prices and a 
decrease in the availability of scrap iron. Therefore, direct reduced iron, being a material which can be produced 
unlike scrap iron, was able to provide the need for a product with low impurities demanded by EAF facilities [1]. 
 
Direct reduction of iron bearing raw materials and ferrous wastes is carried out with reductants in solid and/or gas 
phases, without the need for melting the reactants and results in products with a high content of metallic iron. The 
highly porous material obtained by cooling the reduction production is named direct reduced iron (DRI) or sponge 
iron. Compressing the reduction production above 650 °C produces the material named as hot briquetted iron 
(HBI). The reduction processes can be performed in shaft furnaces, rotary hearth furnaces, fluidized bed furnaces 
and rotary kilns, depending of the type of reductant utilized. The obtained products can be used in EAF facilities 
along with or instead of scrap iron. In addition, they can be utilized in various stages of iron-steel production, such 
as coolant material in Basic Oxygen Furnaces (BOF). Complementing a direct reduction facility with the 
necessary melting equipment allows for smelting reduction processes [2, 3]. 
 
Studies which inspect direct reduction of iron bearing materials mostly focus on the effect of processing conditions 
on the reactions with gas and solid reductants. A study conducted by Donskoi et al. demonstrated that reducing 
agents with a higher content of volatile matter were able to reduce hematite powders pelletized with 
carbonaceous materials with a higher efficiency [4]. Another study carried out by Park et al. inspected the 
reduction behavior of oily hot rolling mill scale. It was indicated that the oil in the mill scale contributed to the 
reduction and the addition of fine coke particles and blast furnace slag also increased the reduction efficiency [5]. 
Liu et al. conducted experiments which utilized mixtures of coal and iron oxide ore. They were able to observe the 
gradual reduction of iron oxides, also determined the temperature for each step of reduction. Their study reported 
the reduction of the Fe2O3 phase to iron with an efficiency of 98.7% [6]. 
 
Mill scale is a layer of iron oxide which forms on ferrous materials cooling after being processed in hot rolling or 
continuous casting plants. Mill scale contains iron (II) and iron (III) oxides, which result in a 70% total iron content 
in oxide form.  Not being able to reuse this material will prevent the raw material entering the production plant 
from being fully utilized. This study aimed to produce direct reduced iron with high metallic iron content by 
reducing continuous casting mill scale. Mill scale, which was pelletized, was made to undergo a carbothermic 
reduction reaction in a rotary kiln. The effects of the reaction conditions on the metallic iron content of the samples 
obtained during the reaction and their phase structure were inspected by chemical and XRD analyses. 



Demirci, F., Turan, A. and Yücel, O. 

 

354 

2. Experimental Studies 
 
The mill scale utilized in this study is formed in a continuous casting plant and is of non-oily nature. Other than 
iron oxides of different valence states, it contains metallic iron and impurities. Table I displays the chemical 
analysis of the mill scale. The reduction reactions were carried out with solid carbonaceous reducing agents in the 
form of anthracite and metallurgical coke. The chemical compositions of the reducing agents are given in Table II. 
 

Table I. Chemical analysis of the dried mill scale. 

 
Component Ratio (Weight %) 

Total Iron 70.95 

Fe
2+

 24.59 

Fe
3+

 42.80 

Fe
0
 3.65 

Mn 0.14 

Cu 0.75 

SiO2 0.39 

 
For the reduction experiments, mill scale was pelletized into spherical particles by using molasses as the binding 
agent. The green spherical particles, which are obtained by processing the mill scale-molasses mixture in a 
pelletizing disc, were dried in a heat exchanger at 105 °C for 5 hours. Of the dried pellets, the ones with a 
diameter of 14-20 mm and a mass of 7-10 g were utilized in the experiments. Reducing agents were grinded to 45 
– 90 μm size before being charged along with the mill scale pellets into the reaction vessel. 
 
The reduction experiments were carried out in laboratory scale rotary kiln. The duration of an experiment was 
designated as 120 minutes. During the process, 8 samples were collected on 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 and 120 
minutes after the charge of the reactants. In order to determine the relation between the products and the process 
conditions, the experiments were performed with previously designated parameters. For the temperature 
parameters, 1050 °C, 1100 °C and 1150 °C were selected. The amount of fixed carbon necessary to fully reduce 
the iron oxide within the mill scale was designated as the stoichiometrically required amount. Reducing agents 
were utilized according to their ratio of fixed carbon, in amounts corresponding to 150% and 200% of the 
stoichiometrically required amount. 
 

Table II. Chemical compositions of the humidity-free reducing agents. 

 
Reductant Fixed Carbon Volatile Matter Ash Sulfur 

Anthracite 86.87 % 3.97 % 8.71 % 0.41 % 

Metallurgical Coke 89.18 % 3.07 % 6.78 % 0.96 % 

 
In order to determine the efficiency of reduction, metallization degrees of each of the samples were calculated. 
The definition of metallization degree is provided in Equation 1. The metallic iron and total iron content of the 
samples were ascertained with chemical analyses. The XRD analyses were utilized to discover the changes in 
the phase structure of the samples in relation to process time. 
 

100
Iron Total

Iron Metallic
(%) Degreeion Metallizat                                                                               (1) 

 

3. Results and Discussion 
 
The data collected from the chemical analyses are employed to describe the progress of the metallization 
degrees of the samples during the course of the reactions. By comparing the progressions from experiments 
conducted with different parameters, the influence of the respective parameters can be determined. 
 

3.1.  Influence of the Temperature on the Metallization Degree 
 
Comparing the analyses results obtained from experiments carried out with different temperature parameters 
enable the effect of the temperature on the metallization degrees of the samples to be observed. Figure 1 
displays the relationship between the metallization degrees of the samples and the time they took part in the 
reduction. The three experiments were performed at temperatures of 1050 °C, 1100 °C and 1150 °C, by utilizing 
anthracite as the reducing agent as 150% of the stoichiometrically required amount. It is observable that higher 
process temperatures achieved higher metallization degrees for a given process time. It can be also noted that 
the increase in temperature from 1050 °C to 1100 °C did not provide a significant increase regarding the 
metallization degree of the final samples collected during the experiments. On the other hand, increasing the 
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temperature from 1100 °C to 1150 °C provided substantial enhancement on the metallization degrees of all the 
collected samples. Therefore, it can hypothesized that under these process parameters, namely anthracite as the 
reducing agent utilized as 150% of the stoichiometrically required amount, a reduction potential necessary to 
obtain samples with high (close to 80%) metallization degrees is only possible by applying a process temperature 
of at least 1150 °C. 
 
Figure 2 exhibits the change in the metallization degrees of the samples collected during three experiments in 
relation to process time. The experiments were conducted at 1050 °C, 1100 °C and 1150 °C, with metallurgical 
coke utilized as the reducing agent as 200% of the stoichiometrically required amount. As expected, an increase 
in temperature made it possible to obtain higher metallization degrees for the samples. However, the benefit 
achieved by increasing the temperature is less significant compared to the significant improvement depicted in 
Figure 1. It can also be observed that the metallization degrees from all three of the experiments stayed relatively 
steady after the 60

th
 minutes, suggesting that further reduction for the samples was not possible from that time on. 

 

 
 

Figure 1. Progress of the metallization degrees of the samples obtained during the experiment performed with 
anthracite added as 150% of the stoichiometrically required amount, at temperatures of 1050 °C, 1100 °C and 

1150 °C. 
 
The increase in metallization degrees obtained by increasing operation temperature is a result of phenomena like 
chemical reaction and diffusion being able to be executed with greater speed and efficiency in higher 
temperatures. The overall increase in the maximum metallization degrees achieved on higher temperatures 
should be considered a consequence of providing better reduction conditions with the help of better gasification of 
reducing agents in higher temperatures. The observed tendency for metallization degrees to stay steady after 60

th
 

minutes may be caused by the decrease in the reduction potential of the air in the furnace due to the reaction 
vessel being operated in open atmosphere. 

 
3.2.  Influence of the Type and Amount of Reducing Agent on the Metallization Degree 
 
In order to determine the effect of the reducing agent type on the metallization degrees of the samples, data 
obtained from experiments performed with different reducing agents were compared. Additionally, comparing the 
metallization degrees achieved with different reductant amounts made it possible to determine the effect of 
reducing agent amount. Figure 3a depicts a comparison of metallization degrees achieved by utilizing anthracite 
and metallurgical coke as 150% of the stoichiometrically required amount, at 1100 °C. It can be seen that starting 
from the 15

th
 minute, metallurgical coke enables higher metallization degrees for the samples. Also, it can be 

observed that for both of the experiments the reduction was mostly completed at 60
th

 minute. 
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Figure 2. Progress of the metallization degrees of the samples obtained during the experiment performed with 
metallurgical coke added as 200% of the stoichiometrically required amount, at temperatures of 1050 °C, 1100 °C 

and 1150 °C. 

 
Figure 3b displays the data obtained from experiments conducted with utilizing anthracite and metallurgical coke 
as 200% of the stoichiometrically required amount at 1100 °C. In contrast to the behavior illustrated on Figure 3a, 
for the two experiments shown in Figure 3b, anthracite was able to match, and after the 45

th
 minute, exceed the 

reduction potential provided by metallurgical coke. Similar to the other two experiments described in Figure 3a, 
the reduction was nearly fully completed by the 60

th
 minute of the experiments. This phenomenon suggests that 

with these parameters, a reduction potential for necessary for high metallization degrees cannot be provided by 
using anthracite as 150% of stoichiometrically required amount. Only by utilizing anthracite as 200% of the 
stoichiometrically required amount an effective reduction was able to be reached and metallization degrees equal 
to or higher than those provided by using metallurgical coke at the same parameters were attained. The 
difference of behavior of reducing agent under various parameters can be explained with their different chemical 
structures, which should affect the reduction potential they provide. 
 
Figure 3 can also be employed as a means to get an idea of the benefit provided by increasing the amount of 
reductant used, for both types of reducing agents. Comparing the metallization degrees obtained by using 
metallurgical coke as 150% of the stoichiometrically required amount (shown in Figure 3a), and as 200% of the 
stoichiometrically required amount (shown in Figure 3b) indicates that that there is only a marginal benefit by 
increasing the amount of metallurgical coke utilized. These improvements in the metallization degrees are on the 
order of 1% for all of the samples. On the other hand, a comparison between Figure 3a and Figure 3b 
demonstrates the increase in efficiency obtained by increasing the amount of reductants for the experiments 
conducted by utilizing anthracite. Increasing the amount of anthracite used from 150% to 200% of the 
stoichiometrically required amount achieved a significant increase in the metallization degrees up to and including 
the samples collected on the 60

th
 minute. Similar to the experiments accomplished with metallurgical coke as the 

reductant, increasing the amount of reducing agent used does enable the reduction the further take place after 
the 60

th
 minute. 
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Figure 3. Comparison of changes in metallization degrees obtained from experiments performed with anthracite 
and metallurgical coke providing a) 150%, b) 200% of the stoichiometrically required carbon amount, at 1100 °C. 

 
3.3.  Development of the Phase Structure in a Sample Undergoing Reduction 
 
Samples collected during the experiments were subjected to XRD analyses in order to determine their phase 
structures. It was expected that the discovered pattern for the phases within the samples collected on different 
time periods would be consistent with the gradual reduction behavior of iron oxides. Another significance of the 
XRD analyses is that they may be employed to support and verify the results obtained by chemical analyses. 
Figure 4 depicts the graphs for XRD analyses belonging to mill scale and two samples collected during the 
experiment performed with utilizing metallurgical coke as 200% of the stoichiometrically required amount at 1100 
°C. Figure 4a shows the graph for unreduced mill scale, Figure 4b displays the graph for the sample collected on 
the 15

th
 minute of the experiment and Figure 4c presents the graph for the sample collected on the 60

th
 minute of 

the experiment. 
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Figure 4. Comparison of XRD analyses data for mill scale and samples from the experiment conducted with 
metallurgical coke providing 200% of the stoichiometrically required carbon amount at 1100 °C. The graphs 

belong to; a) unreduced mill scale, b) sample collected on the 15
th

 minute, c) sample collected on the 60
th

 minute. 
 

Comparing the phases and their peaks suggests that during the course of the reduction, oxide phases gradually 
decrease and are transformed into metallic iron. For example, the hematite phase found in the mill scale (Figure 
4a) and also located within the sample from the 15

th
 minute (Figure 4b), cannot be found on the sample which has 

undergone reduction for 60 minutes (Figure 4c). Also, it can also be observed that there is a tendency for iron 
oxide phases to transform into iron oxides with lower valences and finally into metallic iron, consistent with the 
gradual reduction behavior of iron oxides. Finally, this observed behavior is also in agreement with the chemical 
analysis results from the same experiment displayed in Figure 2. 
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4. Conclusion 
 
Mill scale formed in a continuous casting plant was reduced in pelletized from at temperatures of 1050 °C, 1100 
°C and 1150 °C, with anthracite and metallurgical coke utilized as reductants as 150% and 200% of the 
stoichiometrically required amount. Comparing the analysis data obtained from experiments conducted with 
different parameters allowed the following conclusions to be reached. 
 
1. Comparison between experiments carried out at 1050 °C, 1100 °C and 1150 °C, with anthracite applied as 

150% and metallurgical coke applied as 200% of the stoichiometrically required amount demonstrated that 
higher temperatures allowed for higher metallization degrees for the samples. For the experiments carried 
out with using anthracite as reducing agent, increase in temperature allowed for higher increases in 
metallization degrees, demonstrating the benefit of increasing the operation temperature more clearly. 

2. For experiments performed at 1100 °C, with reducing agents employed as 150% of the stoichiometrically 
required amount, higher metallization degrees were reached with metallurgical coke. Conducting the 
experiments with reducing agents used as 200% of the stoichiometrically required amount yielded results 
which showed that anthracite was able to match and outperform metallurgical coke in terms of metallization 
degrees. 

3. Similarly, the increase in reduction potential of anthracite achieved by increasing its amount from 150% to 
200% of the stoichiometrically required amount was higher than the one for metallurgical coke, both 
determined for 1100 °C. 

 
The data obtained by XRD analyses confirmed that gradual reduction of iron oxide phases and formation of 
metallic iron phase was taking place in a sample undergoing reduction. 
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Özet 
 
Borun demir çelik üretiminde alaşım elementi olarak kullanımı dünyada oldukça yaygındır. Özellikle Rusya, 
Japonya, ABD ve Çin bu ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’de ise borun alaşım elementi olarak kullanımı 
düşük düzeydedir. Yapılan araştırmalarda ülkemizde borun malzeme içerisine alaşım elementi olarak ilavesi ile 
ilgili doktora ve yüksek lisans çalışmasına rastlanamamıştır. Bunun muhtemel nedenlerinden bazıları alaşım 
elementi olarak borun düşük miktarlarda % 0,0010–0,0040 (10-40 ppm arasında) çeliğe ilave edilmesinin zorluğu 
ve AR-GE için teknolojik imkânların yetersiz olması gibi nedenler olabilir. Borun çeliğe çok düşük miktarlarda ilave 
edilmesi, borun oksijen ve azota ilgisinin yüksek olması, borun çelik içerisinde katı eriyik olarak kalmasının 
sağlanması ve bunun tespit edilmesi, alaşım elementi olarak borun çeliğe ilavesini güçleştirmektedir. Buna 
rağmen ülkemizdeki birkaç çelik üreticisi borlu çelik üretimi yapmaktadır. Türkiye’deki başlıca çelik firmalarından 
Asil Çelik A.Ş. 20MnCrB5 borlu çeliği, Bursa Çemtaş SAE 15B41H borlu çeliği ve İzmir Ege Çelik A.Ş. 20MnB4 
borlu çeliği üretmektedir. Fakat borun malzeme içerisindeki işlevi tam olarak bilinmemektedir. İÇDAŞ firması borlu 
çelik üretimini denemiş ancak son yıllarda bu denemelere rastlanılmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
Türkiye’deki çelik firmalarının borlu çelik üretim şartları, üretilen 20MnCrB5-20MnCr5, 20MnB4-20Mn4 ve SAE 
15B41H borlu ve borsuz çeliklerin kimyasal bileşimleri ve mikro yapıları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
literatür ile karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Borun dünya rezervinin % 72’sinin ülkemizde olması, borun 
daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışma ile borun malzeme içerisindeki durumunun belirlenmesi, 
üretim esnasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve üretilen borlu çelik türlerinin ve borlu çelik üretiminin 
artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çelik, Borlu Çelik, Mikroyapı. 

 

USE OF BORON AS ALLOYING ELENT IN TURKISH STEEL 
INDUSTRY 

 
 

Abstract 
 
The use of boron as an alloying element in steel production is quite common in the world. Particularly, Russia, 
Japan, USA and China are among those countries. Conversely, this king of boron’s usage is at low levels. There 
aren’t any MA and doctorate studies regarding the addition of boron as an alloying element in Turkey. Some 
possible reasons for this are the difficulty of addition of boron as an alloying element to steel low quantities such 
as 0.0010 to 0.0040 % (10-40 ppm) and the insufficient technological facilities for R&D. The addition of boron to 
steel at very low levels, the high affinity of boron to oxygen and nitrogen, maintaining the boron as solid solution in 
steel and its determination make it difficult the addition of boron to steel as an alloying element. However, in our 
country, some steel factories produce boron steel. Among the major steel companies, Asil Çelik A.Ş. produces 
20MnCrB5 boron steel, Bursa Çemtaş SAE produces 15B41H boron steel and İzmir Ege Çelik A.Ş. produces 
20MnB4 boron steel. But, the function of boron in material is not completely understood. İÇDAŞ tried boron steel 
production; but these types of trial have not been observed in recent years. For these reasons, the conditions of 
Turkish companies’ boron steel production, the chemical compositions and micro structures of 20MnCrB5-
20MnCr5, 20MnB4-20Mn4 and SAE 15B41H boron steel and free-boron steel produced were investigated. The 
results obtained were compared with the literature and they were discussed .Having the 72 % of the worldwide 
boron reserves, it is required that we use boron much more effectively is in our country. Through this study, it is 
aimed to determine the state of boron in material, to solve the difficulties during production and to contribute to the 
increase in types and production of boron steel. 
 
Keywords: Steel, Steel with boron, Microstructure. 
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1.Giriş 
 

Borlu çeliklerle ilgili çalışmalar 1935 yıllarında başlamış ve 1941 yılında Jominy test metodunun bulunması ve 
1941’de II Dünya Savaşı borlu çeliklerin gelişimini artırmıştır. 1946 yılında borlu yapının oluşumunu ilk Granga, R. 
A. ve Garvey, T. M. gözlemlemişler ve aynı zamanda karbon içeriğinin artmasıyla birlikte borun etkisinin 
azaldığını belirlemişledir[1]. 1950 yılılında Kore Savaşı ile birlikte borlu çeliğe olan talep nispeten artmıştır. 1961 
yılında Granga, R. A. ve Mitchell, J. B., borlu çeliklerin dört ana karakterini ortaya çıkarmışlardır. Bunlar; küçük 
miktarda ilave ile borun etkili olduğunu, yüksek östenitleme nedeniyle sertliğin kaybolduğunu, karbon içeriğinin 
sertleşebilirliği etkilediğini ve özel bir yapının oluştuğunu gözlemlemişlerdir[2]. 1962 yılında Fountain, R. W. ve 
Chipman, J., saf demirde azotun eriyebilirliği üzerine borun etkisini araştırmış ve bor nitrürü (BN) belirlemiştir[3]. 
Bean, C. P. ve arkadaşları, 1966 yılında yeni teknoloji x-ray ışınlarının bulunmasıyla östenit fazında borun 
belirlenmesi mümkün olmuştur[4]. Östenit fazındaki boru 1967 yılında Hughes, J. D. H. ve Rogers, G. T. yanı sıra 
Armijo, J. S. ve Rosenbaum, H. S. de belirlemiştir[5,6]. Ohmeri, Y. 1971 yılında östenit fazında Fe23(CB)6 çökeltisi 
olduğunu ortaya çıkarmıştır[7]. Ueno, M. ve Inoue, T. iki yıl sonra borun çökelti ve segregasyon davranışlarını 
başarıyla x-ray ışınları ile gözlemlemişlerdir. Habu, 1974 de [Al][N] ve [B][N] eriyebilirliğinden boru hesaplamış ve 
optimum Al ve B miktarı belirlemiştir. 1976 da Watanabe, BN, Fe23(CB)6 ve AlN çökeltilerini gözlemlemiştir. 1987 
de Yamamoto, BN ve Fe23(CB)6 için çökelti eğrisi x-ışınları sayesinde araştırmıştır[8]. 
 
Son 15-20 yıl içerisinde Almanya, ABD, Rusya, Japonya, Çin gibi gelişmiş ülkelerde borun kullanım alanı ile ilgili 
birçok çalışma yapılmış ve borun kaynaklanabilirlik, kırılma tokluğunu iyileştirmesi gibi faydaları olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Bu gelişmeler de borun diğer malzemelerde kullanım alanını yaygınlaştırmıştır. Örneğin dökme 
demirlerde, paslanmaz çeliklerde, kesme takımlarında, nükleer reaktörlerde kullanılan malzemelerde olduğu gibi 
birçok malzeme üretiminde kullanım alanı bulmuştur. 
Türkiye’de ise borun çelik sektöründe kullanımı yaygınlaşamamıştır. Borun 10-25 ppm oranlarında optimum 
değerlerde ilavesi ve azot ile oksijene karşı ilgisinin yüksek olması bor üretimini güçleştirmektedir. Ayrıca borun 
döküm işleminin vakumlu indüksiyon ocağında olması gerekir. Türkiye’deki başlıca çelik firmalarından Asil Çelik 
A.Ş. 20MnCrB5 borlu çeliği, Bursa Çemtaş SAE 15B41H borlu çeliği ve İzmir Ege Çelik A.Ş. 20MnB4 borlu çeliği 
üretmektedir. İÇDAŞ firması borlu çelik üretimini denemiş ancak son yıllarda bu denemelere rastlanılmamaktadır. 
Üretim aşamasındaki işlem basamaklarının ve haddeleme sıcaklığının önemli olması gibi zorluklar borlu çeliğin 
üretimini zorlaştırmaktadır. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalarda ise, borlu çeliklerin üretilmesi üzerine yüksek 
lisans ya da doktora tezine rastlanmamıştır. Fakat borlu yüzey kaplama üzerine birçok çalışma mevcuttur.  
 
Yapılan bu çalışmanın amacı: Türkiye’deki çelik firmalarının borlu çelik üretim şartları, üretilen 20MnCrB5-
20MnCr5, 20MnB4-20Mn4 ve SAE 15B41H borlu ve borsuz çeliklerin kimyasal bileşimleri ve mikro yapıları 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Borun dünya rezervinin % 
72’sinin ülkemizde olması, borun daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışma ile borun malzeme 
içerisindeki durumunun belirlenmesi, üretim esnasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve üretilen borlu çelik 
türlerinin ve borlu çelik üretiminin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

2. Borun Çeliklerde Kullanımı 
 
Dünyada üretilen birçok borlu çelik mevcuttur. Üretilen borlu çeliklerin çoğu Mn ve Cr ile alaşımlandırılmaktadır. 
Bazı hallerde Ni ve Mo içermektedir. Genellikle karbon oranı % 0,10 ile % 0,45 arasında değişen çeliklere ve 
düşük alaşımlı çeliklere bor ilave edilmektedir. Toplam bor içeriği, çözülmeyen bor bileşikleri de dahil olmak üzere 
60 ppm değerini geçmemelidir. Borlu çelikler 300 ppm alüminyum ile deokside edilirken, 300 ppm titanyum ile 
borun nitrür yapması kontrol edilmektedir [9,10]. 
 
Borlu çelikler yüksek sertlik ve yüksek aşınma dayana sahip alaşımlı çeliklerdir. Kolay işlenebilir olmaları ve 
uygulanan ısıl işlemler sonrasında da çok iyi mekanik özellikler sergilemeleri bu tip çeliklerin en önemli 
özelliklerindendir. Benzer kabiliyetleri sunan yüksek alaşımlı çeliklere göre ucuz olmaları da dikkate alınırsa, borlu 
çeliklerin gittikçe zorlaşan ekonomik koşullarda makine imalat sanayi kolları için iyi bir alternatif oluşturdukları 
söylenebilir. Özellikle son yıllarda Avrupalı otomotiv üreticileri tarafından borlu çeliklerin darbelere maruz 
kalabilecek yerlerde sürücü ve yolcu güvenliğini arttırmak amacıyla sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Forklift 
kollarında, yaylarda, soğuk çekilmiş çubuklarda, inşaat çeliklerinde, vites dişlilerinde, kar küreme makinelerinin iş 
gören kısımlarında, tank paletlerinde, kepçelerin tırnaklarında ve benzeri aşınma dayanımı gerektiren iş 
parçalarının yapımında yine borlu çeliklerin kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de son zamanlarda vida yapımında 
kullanılmaktadır. 
 
Borun diğer kullanım alanları; bor ile yüzey sertleştirme işlemi, diğer bir ifadeyle borlama, termo-difüzyonal bir 
işlem olup esas olarak borun yüksek sıcaklıkta FeB ve Fe2B oluşturmak suretiyle bor kullanılmaktadır. Borlama, 
karbürizasyon ve nitrürasyona benzeyen bir difüzyon işlemi olup sadece metallere değil, sermet ve seramik 
malzemelere de uygulanabilmektedir. Borlamanın diğer yüzey sertleştirme işlemlerinden üstünlüğü; yüzey 
tabakasının çok sert olmasının yanında yüksek aşınma, korozyon ve yüksek sıcaklıkta oksidasyon direncine 
sahip olmasıdır[11].   
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Dökme demirlerin kompozisyonunda bulunan borun birkaç avantajı vardır. Bor, dökme demirde karbür yapıcıdır. 
Dökme demire % 0.03'e kadar bor ilave edilmesi aşınma direncini iyileştirir, % 1'e kadar çıkan oranlarda bor 
ilavesi, sinterlenmiş dökme demirin sinterlenme sıcaklığını büyük ölçüde düşürür. Dökme demirlere % 0.02 - 0.1 
arasında bor katılması, dökme demirin yapısında grafitleşmeyi önler, yüzey sertliğini ve su alma derinliğini 
artırır[12]. 

 
3. Bor Elementinin Sertleşebilirliğe Etkisi 
 
Bor, çeliğin sertliğini karbür oluşturmak suretiyle arttırır. Diğer karbür yapan elementlerle kıyaslandığında, çeliğe 
aynı derecede sertlik kazandırmak için çok az bor ilâvesi gerekir. Bor matris ve tane sınırlarına dağılmaktadır. 
Tane sınırlarındaki borun segregasyonunu engellemek istenildiğinde, 1350 °C den hızla buzlu su içerisinde 
soğutulması gereklidir(Şekil 1.). 

 
 

Şekil 1. Segregasyon ve çökelti eğrisi[13] 

 
Bor, oluşumlarda östenit tane sınırlarındaki bor segregasyonları nedeniyle tane sınırlarında azalan arayüzey 
enerjisi ile çeliklerde sertleşebilirliği arttırdığı, ferrit ve perlitin çekirdeklenmesini geciktirdiği ve böylece hızlı 
soğuma esnasında martenzit yapı oluşmasına imkan sağlamaktadır. Bor hızlı soğutulduğunda (hızla su vererek) 
tane içinde çökelti olarak tutulduğu zaman sertleşebilirlik üzerine en büyük etkiyi sağlamış olur. Borun oranı 60 
ppm geçtiği zaman sertlik oranı düşmektedir ve sıcak çalışma problemleri ortaya çıkmaktadır. Bor, çelik içerinde 
oldukça kolay oksitlenerek B2O3 bileşimini oluşturabilir. Ayrıca, Azot (N) ile de kolaylıkla reaksiyona girebilen bir 
element olduğu için, yaklaşık 900 °C’de Bor Nitrür (BN) oluşumu başlayabilir. Borlu çelik üretiminde bor karbürler 
de M23(B,C)6 oluşmaktadır. Bor karbür bileşikleri, ısıtma sırasında yaklaşık 930 °C’de çözünmeye başlar. 
Dolayısıyla bu sıcaklık, aynı zamanda borlu çeliklerin ısıl işleminde tavsiye edilen en düşük östenitleme 
sıcaklığıdır[13]. 
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Şekil 2. Dönüşüm karakterleri üzerine borun etkisi[14] 
 

Optimum değer olan 20-30 ppm bor ilavesi ile östenit tane sınırlarında segregasyona neden olan çökeltiler, tane 
sınırının arayüzey enerjisini azaltarak ferrit ve perlitin oluşmasını geciktirmek suretiyle sertleşebilirliği 
artırırlar(Şekil 2.). Bor östenitin ferrit ve perlite dönüşme hızını yavaşlatır; fakat karbon miktarı arttıkça borun faz 
dönüşümündeki bu etkisi de azalır. Böylece çeliğin sertlşeme kabiliyeti de düşer. Bu bakımdan çelikte bor 
elemanının ötektoit altı çeliklerde sertleştirme etkisi daha yüksektir. Çelikte, bor elemanı östenit dönüşme hızını 
azaltmasına mukabil, ferrit ve ara kademe kristallerin (beynit) büyüme hızına etkisi yoktur. 

 

 
 

Şekil 3. Bor-Karbon ilişkisi[14] 
 

Bor, düşük karbonlu çeliklerde (% 0,25 C civarı) ve aynı zamanda yaygın olarak kullanılan orta karbonlu çeliklerde 
(% 0,4 C civarı) çok daha fazla etkilidir. Bor ilavesi aynı zamanda düşük alaşımlı çeliklerde de etkili kullanılabilir. 
Karbon içeriği artıkça (% 0,85 sonra) borun sertleşebilirlik üzerine etkisi sıfıra yaklaşır(Şekil 3.)[14]. 

 

4.Türkiye’de Üretilen Borlu Çeliklerin Kimyasal Analizleri ve Mikroyapılarının 
Karşılaştırılması 
 

Türkiye’de ilk borlu çelik üretimi ASİL Çelik A.Ş. tarafından 1995 yıllında başlanmıştır. ASİL Çelik A.Ş. tarafından 
üretilen borlu çelikler otomotiv sanayinde ve makine parçalarında kullanılmaktadır. Borun sertleşebilmeyi 
iyileştirme özelliğinden yararlanılmaktadır. Şekil 4. ve 5.’de Bursa Asil Çelik A.Ş. firmasından temin edilen 
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20MnCrS5 ile 20MnCrB5 çeliklerin değişik büyütmelerde optik mikroskopla çekilmiş mikroyapı fotoğrafları 
verilmektedir. Tablo 1. ve Tablo 2.’de 20MnCrS5 ile 20MnCrB5 çeliklerin kimyasal analizleri verilmektedir. Taylor 
ve arkadaşları[15], boru oksijenden korumak için 340 ppm alüminyum, azottan korumak için ise 400 ppm titanyum 
ilave etmişlerdir. Melloy ve arkadaşları[16] ise boru oksijenden korumak için 350 ppm alüminyum, azottan 
korumak için ise 300 ppm titanyum ilave etmişlerdir. 
 

Tablo 1. 20MnCrS5 malzemesinin kimyasal analizi 
 

Numune 
% 
C 

% 
Mn 

% 
P 

% 
S 

%  
Cr 

%  
Cu 

% 
Al 

% 
Ti 

%  
B 

20MnCrS5 0,21 1,26 0,010 0,032 1,18 0,13 0,024 0,016 - 

 

 
 

Şekil 4. 20MnCrS5 malzemesinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafları 
 

Tablo 2. 20MnCrB5 malzemesinin kimyasal analizi 
 

Numune 
% 
C 

% 
Mn 

% 
P 

% 
S 

%  
Cr 

% Cu 
% 
Al 

% 
Ti 

% 
 B 

20MnCrSB5 0,21 1,26 0,010 0,032 0,11 0,13 0,024 0,016 0,0019 

 

 
 

Şekil 5. 20MnCrSB5 malzemesinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafları 
 

Asil Çelik A.Ş. tarafından üretilen Şekil 4.’de 20MnCrS5 malzemesinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafları 
verilmektedir. 20MnCrS5 malzemesine 1600 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 75 tonluk vakumlu indüksiyon 
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ocağında ergitildikten sonra 1200 °C sıcaklıkta borlu çeliğe haddeleme işlemi uygulanmış ve havada 
soğutulmuştur. Şekil 5.’de 20MnCrSB5 malzemesinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafları verilmektedir. 
20MnCrSB5 malzemesine aynı işlem süreci uygulanmıştır. 20MnCrSB5 malzemesinin tanelerde perlitin hacimsel 
oranının ferrite göre daha fazla olduğu görülmektedir. Borlu ve borsuz numunelerin tane boyutunda belirgin bir 
fark gözlenmemiştir. Melloy ve arkadaşları[16], optimum bor oranının 20 ila 25 arasında olduğunu 
gözlemlemişlerdir. Cho ve arkadaşları[17], akma ve çekme dayanımı için optimum bor oranının 20 ppm olduğunu 
gözlemlemişlerdir. Paju ve arkadaşları[18] ise optimum bor değerin 15 ila 25 ppm arasında olduğunu 
belirtmişlerdir. Tablo 2’de 20MnCrB5 malzemesinin kimyasal analizde 19 ppm bor oranı optimum değerler (15-25 
ppm) arasında olduğu görülmektedir. 
 
İzmir Ege Çelik A.Ş. borlu çelik imalatına 2005 yılı itibari ile başlanmış ve üretilen borlu çeliklerin sertleşebilme 
özelliğinden yararlanmak suretiyle genelde cıvata sanayisinde kullanılmak için tel ve çubuk olarak üretimleri 
gerçekleştirilmektedir. Üretilen tel ve çubuk halinde borlu çelikler kangal halinde hazırlanarak özellikle cıvata 
yapımında kullanılmaktadır. Şekil 6. ve 7.’de İzmir Ege Çelik’ten alınan 20MnB4 ile 20Mn4 malzemelerinin değişik 
büyütmelerde optik mikroskopla çekilmiş mikroyapı fotoğrafları verilmektedir. Tablo 3 ve 4.’de 20MnB4 ile 20Mn4 
malzemelerin kimyasal analizleri verilmiştir. Tablo 3’de 20MnB4 çeliğinde 40 ppm bor bulunmaktadır. 40 ppm bor 
miktarı malzemenin kırılganlığını artırır. Ayrıca sıcak işlem yaparken çatlamalara neden olabilir ve borun 
sertleşebilirlik özelliğinden az miktarda yararlanılmaktadır. Bu değer optimum değerler olan 15 ila 25 ppm 
değerlerine düşürülmelidir. 
 

Tablo 3. 20MnB4 malzemesinin kimyasal analizi 
 

Numune 
% 
 C 

%  
Mn 

% 
 P 

% 
 S 

%  
Cu 

%  
Al 

% 
 Ti 

%  
B 

20MnB4 0,21 0,94 0,006 0,004 0,06 0,028 0,045 40ppm 

 

 
 

Şekil 6. 20MnB4 malzemesinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafları 
 
Şekil 6.’da mikroyapısı verilen 20MnB4 malzemesi, 1600 ºC sıcaklıkta ergitildikten sonra 1100–1150 ºC 
sıcaklıklarda haddeleme işlemi yapılmış ve 900 ºC ye kadar su ile soğutulduktan sonra havada soğutulmuştur. 
 

Tablo 4. 20Mn4 malzemesinin kimyasal analizi 
 

Numune 
% 
C 

% 
 Mn 

% 
P 

% 
S 

% 
Cr 

% 
Ni 

% 
Cu 

% 
B 

20Mn4 0,20 0,84 0,019 0,020 0,03 0,008 0,026 - 
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Şekil 7. 20Mn4 malzemesinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafları 
 
Şekil 7.’de mikroyapı fotoğrafları verilen 20Mn4 malzemesi 900-1000 ºC sıcaklıkta haddeleme işlemi yapılmış ve 
suda soğutulmuştur. 20Mn4 malzemesinin ferrit ve perlit oluşmuş bölgesinden alınmış mikroyapı fotoğraflarındaki 
tane boyutu, 20MnB4 malzemesinin tane boyutuna göre küçük olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin ise 600 ºC 
kadar yapılan suda soğutma işlemidir.  
 
Şekil 8.’de Bursa Çemtaş firmasından alınan SAE 15B41H malzemesinin farklı büyütmelerde optik mikroskopla 
çekilmiş mikroyapı fotoğrafları verilmektedir. Tablo 5.’de ise SAE 15B41H malzemesinin kimyasal analizi 
görülmektedir. SAE 15B41H malzemesinin bor içermeyen SAE 1541H malzeme temin edilememiştir. 
 

Tablo 5. SAE 15B41H malzemesinin kimyasal analizi 
 

Numune 
% 
 C 

% 
Mn 

%  
P 

%  
S 

% Cr 
%  
Ni 

% 
Cu 

%  
Al 

%  
Ti 

%  
B 

SAE 15B41H 0,41 1,40 0,010 0,015 0,68 0,15 0,17 0,026 0,035 13ppm 

 

 
 

Şekil 8. SAE 15B41H malzemelerinin farklı büyütmelerde mikroyapı fotoğrafı 
 
Şekil 8.’de mikroyapısı verilen SAE 15B41H malzemesi, 25 tonluk vakumlu indüksiyon ocağında 1620 ºC 
sıcaklıkta ergiterek bor ilave edilmiş ve 1150 ºC sıcaklıkta haddelenmiştir. Haddeleme sonrası SAE 15B41H 
malzemesinde benzer bileşimdeki diğer malzemelerde görülen yeniden kristalleşmiş taneler görülmektedir. 
Mikroyapı benzer çeliklerde olduğu gibi ferrit fazı ve perlitten oluşmaktadır. SAE 15B41H malzemesinde yapılan 
kimyasal analiz sonucu 13 ppm bor olduğu gözlenmiştir. Bor oranı 15 ila 25 ppm olarak tespite edilen değerin 
alında kaldığı görülmektedir.  
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5. Sonuçlar 
 

Yapılan çalışmalar neticesinde borlu çelik üretiminin sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca üretilen borlu çeliklerde 
borun malzeme içerisinde işlevi tam olarak bilinmemektedir. Çeliklere borun ilavesinde optimum bor oranı 15-25 
ppm olarak belirlenmiştir. Üretilen borlu çeliklerde Bursa Asil Çelik A.Ş. 19 ppm bor ilave etmiş ve bu ilaveler 
optimum değerler arasında olduğu gözlenmiştir. Fakat Çemtaş firması 13 ppm bor ilave etmiş ve bu değer 
optimum değerlerin altında kalmıştır. İzmir Ege Çelik A.Ş. ise 40 ppm bor ilave ederek sertleşebilirliği iyileştiren 
oranı aşmıştır. Bor ilave oranı 35 ppm’den sonra malzemenin kırılganlığını artırmaktadır. Çeliklere 60 ppm’den 
yüksek ilavelerde ise sıcak çalışma problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bor oranı artıkça malzemenin gevrekliği 
artmaktadır. Azottan korumak için 300 ppm titanyum, oksijenden korumak için ise 300 ppm alüminyum ilave 
edilmei gerkmektedir. Bursa Asil Çelik A.Ş., Çemtaş ve İzmir Ege Çelik A.Ş. üretilen  borlu malzemelerde hemen 
hemen bu oranlar sağlanmıştır. Soğutma ve ısıl işlem sürecinde borlu çeliğin kullanım amacına uygun ısıl işlem 
yapılması ile beklenen faydanın sağlanabileceği düşünülmektedi.  
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Abstract 
 
Mechanical properties are most important parameters which affect bench life at delicate pieces as cylinder heads 
and motor blocks. Mechanical properties depend on morphological structure of grey cast iron. In this study, 
formations conditions and structure of widmanstatten morphological structure that forms in grey cast iron and 
decreases mechanical properties of grey iron in blasting pressure have been investigated. In this context, 
samples were prepared with traditional sample preparation from cylinder heads which were produced with green 
sand mould casting.  To determine widmanstatten morphological structure, microstructure images at different 
magnification and resolution have been taken and chemical analysis has been done.  
 
Keywords : Grey Cast Iron, Widmanstatten morphological structure. 

 
1. Introduction 
 
The amount of C and Si in grey cast iron changes betwen % 2.5 ile 4.0 and % 1.0 ile 3.0. For grey cast iron, 
graphite has flake shape and it is surrounded by  α ferrit and pearlite matrix. The root cause of that name of grey 
cast iron is fracture surface is grey.  Form of the flake graphite sharp for this reason acts as stress raiser in 
applied external tensile stress. Consequently grey cast iron is weak and brittle taking into account mechanical 
properties.  
 
Morphological structure has an important effect on mechanical properties of grey cast iron. Metallurgical quality 
control is main step of production process.  

 
1.1. Mechanisms of Formation of Widmanstatten Graphite in Grey Cast Iron 
 
Widmanstatten graphite is a morphological structure that a result of existing contamination of Lead(Pb). It is 
known that  other trace elements(Sb, Ar, Bi, Te) cause to that problem. After soldification process, widmanstatten 
graphites form flake or spike structure shapes in significant crystallografic plane with precipitation of carbon 
atoms[1]. 
 
For heavy cast iron parts widmanstatten forms, for lighter parts spiky and flake structure are encountered[3]. 
 
Widmanstatten graphite plates sit in microstructure as forming of 120° grade. Widmanstatten graphite is 
extremely thin and can not be detected at magnification of 100X. At this situation for detecting widmanstatten 
graphite, magnification between 400X and 500X is necessary  as a result of accurate sample preparation[2].  

 
2. Reasons of Formations of Widmanstaten Mrophological Structure  
 
2.1. Trace Element Effects 
 
As a result of experiment which practised by Wisconsin University and General Motor Cooperations in Laboratory and 
factory conditions shows that existing of Lead and trace elements, interaction with humidity environment, cooling rate, 
interaction with Calcium and Lead  are parameters accelerates widmanstaten formation.  
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Figure 1.  Widmanstatten Graphite at  x400 ve x1200 
 

According to literature, the amount of residual lead between %0.002 and 0.004 damages to structure. But only 
lead contamination does not occur individually without existing of active hydrogen source.   

 
2.2. The Effect of  Interaction With  Humidity Environment  

 
At experiment that occured in Labratory and factory conditions detrimental effect of lead increase with effect of  
humidity in enviroment.  Humidty is an active hyrogen sources and as a result of combination with Lead 
decreases surface tension and damages the morphological structure of graphite. Detrimental graphite structure 
forms with combination of lead and humidty. Nem aktif bir hidrojen kaynağı[3].  

 
2.3. Cooling Rate Effects 

 
Cooling rate is one of important parameters of widmanstaten graphite formation. Lower cooling rates cause to 
formation of Widmanstaten graphite[3]. 
 
At sufficient high temperature, early shake out process is resulted by decreasing the amount Widmanstatten 
structure[3]. 

 
2.4. Calcium Effect of Widmanstatten Structure Formation  

 
According to literature, combination of Calcium and Lead  accelerates the formation of widmanstatten graphite.  

 

 
 

Figure 2. Flake graphite formation by combination of Lead and Calcium 
 

Calcium atoms are bonded with Carbon atoms and covers flake graphite surface of CaC2 at liquid and solid 
interface. But  CaC2  can not cover the surface completely. Similarly it is examined that Sr and Ba have the same 
effect of Ca. Ca2Pb plate causes to diffusion of carbon atoms to ostenite phase. At this condition, the growth of 

X400 X1200 
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last graphite is not  possible and Carbon atoms which enters to austenite phase are precipiated as orientated 
crytals of Widmanstaten graphite[3]. 

 

3. Chilling Tendency of Castings Contain Lead(Pb)  
 
Accoding to the experience of foundaries, increased chill amount is encountered du to excessive Lead 
contamination. Chill contains lead form chevron shape at interface of metal and mold in chill sample [3]. 
 

 
 

Figure 3.  Chevron shaped chill at grey cat iron contain  0.02% Lead 

 

The Aim Of This Study 
 
During this practise, traces elements that affect the widmanstaten structure was investigated with higher 
magnification and resolution by scanning electron mciroscopy and the qualitative and quantative analysis have 
been done by EDX analysis.   

 
The SEM Analysis of Grey Cast Iron 
 
At this practise, microstructure  images was  taken with EBSD tecniques of SEM at different magnifications. The 
aim of selection of EBSD technique shows elements have different atom numbers in microstructure at differrent 
contrast level. Consquently at different contrast level is determined of traces elements as qualitatively and 
quantitatively, 

 



Boran, Y. 

 

 
 

371 

 
 

Figure 4. Microstructure images at 230X magnifications. 

 

 
 

Figure 5. Microstructure images at 396X magnifications. 
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Figure 6.Microstructure images at 2000X magnifications  
 

 
 

Figure 7. Microstructure images at 250X magnifications  
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Figure 8. Microstructure images at10390X magnifications  

 

 
 

Figure 9.Microstructure images at 1850X magnifications  

 
 

Al 
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2. SEM EDX Analysis 
 
2.1. EDX Analysis for Spectrum 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Element Weight
% 

Atomic% 

        
C K 43.81 77.86 
Si K 1.75 1.33 
Mn K 0.37 0.14 
Fe K 54.08 20.67 
As L 0.00 0.00 
Sb L 0.00 0.00 
Te L 0.00 0.00 
Bi M 0.00 0.00 
Totals 100.00  
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2.2. EDX Analsis for Spectrum 2 
 

 
 

Table 2.2. Steyr 6 Silindir Motor Blok Numunesinin EDX 

 
 
 
 
                  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 25.81 57.64  
O K 4.99 8.36  
F K 0.00 0.00  
Si K 1.57 1.50  
Mn K 1.09 0.53  
Fe K 66.55 31.96  
    
Totals 100.00   
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2.3. EDX Analysis of Spectrum 3 

 

 
 

Element Weight
% 

Atomic
% 

 

         
C K 87.29 96.02  
S K 5.36 2.21  
Mn K 7.35 1.77  
    
Totals 100.00   
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2.5. EDX Analysis Of Spectrum 1 

 
 

Element Weigh
t% 

Atomi
c% 

 

         
C K 29.57 65.33  
Si K 2.58 2.43  
Mn K 0.42 0.20  
Fe K 67.43 32.04  
    
Totals 100.0

0 
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2.6. EDX Analysis Of Spectrum 2 

 
 

Ele
men
t 

Weig
ht% 

Atom
ic% 

 

         

S K 46.7
0 

60.0
2 

 

Mn 
K 

53.3
0 

39.9
8 

 

    

Tota
ls 

100.
00 
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2.7. EDX Analysis Of Spectrum 1 

 

 
 

Ele
men
t 

Weig
ht% 

Atomi
c% 

 

         

C K 31.54 65.34  

O K 3.28 5.10  

Si K 0.86 0.76  

S K 0.76 0.59  

Mn 
K 

1.48 0.67  

Fe K 61.69 27.49  

Bi M 0.39 0.05  

    

Tota
ls 

100.0
0 
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2.8. EDX Analysis Of Spectrum 2 
 

 
element Weight

% 
Atomi
c% 

 

         
C K 38.30 74.09  
Si K 0.64 0.53  
Mn K 0.37 0.16  
Fe K 60.22 25.05  
Cu K 0.47 0.17  
    
Totals 100.00   

 
Results and Recommendations 
 
At different magnifications values by EBSD tecniques point and area analysis have been practised. At 
microstructure images,the amonut of  trace elements (Pb, As,Sb, Bi …) can not be detected  by EBSD tecniques. 
The ppm amounts of trace elements restiricts to detect these elements in microtructure. For quantitative analysis 
of cast iron contains Widmanstatten structure can be detected ICP(Inductivelt coupled plasma) and XRF ( X –ray 
fluoresence). 
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Özet 
 
Bu bildiride, sanayide yaygın olarak kullanılan soğuk iş takım çeliklerinin içyapılarındaki karbür dağılımlarına bağlı 
sorunların belirlenmesi ve giderilmesi konu edinilmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Isıl işlem, karbür dağılımı, karbür çatlaması, içyapı, çapraz dövme. 

 

EFFECTS OF ALLOY CARBIDE DISTRIBUTION ON MECHANICAL 
AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF COLD WORK TOOL 

STEELS 
 

Abstract 
 
Cold work tool steels are used in various cutting and shaping operations. In uses like gulliotine blades, the carbide 
distribution within the microstructure is extremely important. If the carbides are not distributed evenly and they 
occur in clusters they form stress concentration spots and can initiate microcracks. Microcracking may also occur 
in coarse individual alloy carbides. In the present study, several specimens from cold work tool steels and high 
speed steels (HSS) were examined by optical and electron metallography. When a stress is applied or the 
quenching stresses are high enough, microcracks intiate from these carbide clusters or coarse carbides and 
propagate through the matrix. To improve the mechanical behaviour, and reduce or prevent microcrack formation, 
the primary condition is to have an even distribution of alloy carbides in the raw, untreated steel. 
 
Keywords: Heat Treatment, Carbide Distributionof, Carbide Cracking, Microstraucture. 

 
 
 

1. Giriş 
 
Genel olarak, metal, plastik, seramik, kağıt ve ahşap gibi malzemelerin şekillendirilmesinde farklı içyapılara sahip 
takım çelikleri kullanılmaktadır. Takım çelikleri uygulama alanlarına göre yüksek ya da düşük karbon oranlarına 
sahiptirler. Örneğin, sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takım çeliklerine nazaran daha az karbon oranlarına sahip, 
ancak alaşım karbürleri oluşturabilecek düzeyde de alaşım elementleri içerirler. Soğuk işlem gerektiren 
uygulamalarda ise yüksek karbon, diğer alaşım elementleri ile oluşturduğu karbürler sayesinde çeliğe, yüksek 
aşınma direnci kazandırmış olur ve takım çeliğinin ömrünün uzamasını sağlar. 
 
Takım çeliklerinin hiçbiri ısıl işlem görmeden kullanılamazlar. Her takım çeliği için, sahip olduğu kimyasal birleşim 
göz önünde bulundurularak, üreticiler tarafından hazırlanmış ısıl işlem reçeteleri mevcuttur. Her ısıl işlem reçetesi, 
farklı sıcaklıklarda çözündürme ve suverme işlemlerinden, menevişleme işlemlerine dek uygulanması gereken ısıl 
işlemleri içerir. 
 
Soğuk iş takım çelikleri genellikle dövme ve çekme kalıplarının yapımında ve kesici makas bıçaklarında 
kullanılırlar. Soğuk iş takım çeliklerinin sahip oldukları en belirgin özellikleri yüksek sertlik ve aşınma direncidir. Bu 
çeliklerin uygulanmasında karşılaşılan en önemli sorun, çatlama sorunudur.  
 
Takım çeliklerinde alaşım karbürlerine ilişkin olarak, Blaha v.d.

1
, soğuk iş takım çeliklerinde gözlemlenen karbür 

dağılımlarının, gerilim sonucu oluşan çatlamalara olan etkileri üzerine çalışmışlardır. Persson v.d.
2
, yüzeyleri 

işlenmiş sıcak iş takım çeliklerinde ısıl yorulmayla oluşan çatlamaları incelemişlerdir. Sohar v.d.
3
, Cr alaşımlı 

soğuk iş takım çeliklerinde yorulma sonucu kırık yüzeylerde oluşan çatlakların incelemelerini yapmışlardır. Terčelj 
v.d.

4
, haddeleme sonrası AISI D2 takım çeliğinin yüzeyinde oluşan çatlakların kimyasal bileşim ile ilişkisini 

incelemişlerdir. Lu v.d.
5
, çekme yöntemi ile çelik halat tellerinin çekilmesinde kullanılan kaynaşık tungsten karbür 

içeren kalıp çeliklerinde gözlemlenen hasar mekanizmasını incelemişlerdir. Ögel ve Tekin 
6
,  Vickers sertlik 

ölçümü için kullanılan kare piramit izaçar ile AISI M2 çeliğinin içyapısında bulunan alaşım karbürleri üzerine iz 
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açtıktan sonra bu izlerin köşegenlerinde oluşan çatlakların oluşumu üzerine çalışmışlardır. Klobčar 
7 

v.d., yüksek 

basınçla dökümü yapılan alüminyum kalıplarında kullanılan kalıp çeliklerinin ısıl yorulma sonucunda çatlaması 
üzerine çalışmışlardır. Şimdiye değin bu çeliklerdeki çatlamaları, içyapıdaki alaşım karbürlerine doğrudan 
ilişkilendiren ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. 
 
Eldeki bu çalışmada iki farklı soğuk iş takım çeliğinde oluşabilecek çatlakların, karbürlerin büyüklük ve 
dağılımlarına bağlı olarak oluşumu incelenmiştir. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Kullanılan Çelikler 

 
Bu çalışmada, ham halde bulunan soğuk iş takım çeliklerinin içerdikleri alaşım karbürlerinin ısıl genleşme ve ısıl 
çekmeye bağlı ve ayrıca mekanik etkilerle çatlamalarını incelenmek üzere deneyler yapılmıştır. Yapılan bu 
deneylerde ham halde bulunan AISI D2 ve Uddeholm Sleipner çeliklerinin numuneleri ilk elde ısıl işlemler 
uygulanarak ve ayrıca bu çeliklerin ham haldeki numunelerinin üzerine uygulanan mekanik basma işlem i sonucu 
karbürlerin nasıl çatladıkları gösterilmiştir. 
 
Çizelge 1’de kimyasal bileşimleri verilen 10x40x60mm boyutlarındaki AISI D2 ile Uddeholm patentli “Sleipner” 
soğuk iş takım çeliklerinden alınan spektrometrik analiz sonuçları verilmektedir. Bu sonuçlar ARLOE- 3460 marka 
spektrometre kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 1’de Zeiss, EVO LS 15 marka taramalı elektron mikroskobu 
kullanılarak bu çeliklerin karbürlerinden alınan EDX analizi sonuçları gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, her iki 
çeliğin de içyapısında çoğunlukla krom karbür bulunmakltadır. AISI D2 50- 60 μm boyutlarda,  Uddeholm Sleipner 
çeliğinin içerdiği 2-5 μm boyutlardaki karbürleri içermektedir. 

 
2.2. Isıl İşlemler 
 
AISI D2 ve Uddeholm Sleipner çeliklerinin normal çözündürme sıcaklıkları sırasıyla 1000-1040

 o
C 

8
 ve 950-1080

 

o
C 

9
 dir. Bu sıcaklıklarından farklı ve yüksek ısıl gerilimler yaratmak amacıyla, bu iki çeliğe de 1200

 o
C/ 30 dakika 

çözündürme işlemi uygulanmış ve hemen arkasından sıcaklık farkının yüksek olmasını sağlamak amacıyla buzlu 
suya atılmıştır. Bu ısıl işlemlerde çözündürme süresi, karbürlerin iç gerilme ve çekmelerden dolayı çatlamalarını 
gözlemlemek amacıyla tam çözünme gerçekleşmemesi için, numune boyutuna göre kısa tutulmuştur. 
 

Çizelge 1. AISI D2 ve Uddeholm Sleipner çeliklerinin spektrometrik analiz sonuçları 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a)                                                                                 (b) 
Şekil 1. (a) AISI D2 ve (b) Uddeholm Sleipner çeliklerinin karbür bölgelerinden alınan EDX analizleri. 

 C Si Mn Cr Mo Ni V W 

AISI D2 1.53 0.35 0.40 12.00 1.0 - 0.85 - 

Uddeholm Sleipner 0.90 0.90 0.50 7.80 2.50 - 0.50 - 

Cr23C6- 
Karbürü 
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2.3. Mekanik İşlemler 
 
2.3.1. Sertlik Ölçümleri 
 
Sertlik ölçümleri, beş numune AISI D2’den, 5 numune Uddeholm Sleipner’den olmak üzere toplamda on adet 
numune, Vickers izaçara sahip mikro-sertlik cihazı ile yapılmıştır. Ölçümler hem anayapıdan, hem de karbürlerin 
üzerinden alınmıştır. 

 
2.3.2. Mekanik Basma 
 
İçyapıda görülen çatlakların karbürler ile ilşkisini belirlemek amacıyla 2x10x50mm boyutlarındaki her iki çelik için 
de hazırlanan numuneler kullanılarak basma deneyi yapılmıştır. Buradaki amaç, mekanik olarak çatlamaya 
zorlanan çeliklerde oluşan çatlakların başlama ve ilerlemelerini görmektir. 

 
2.4. Metalografi Çalışmaları 
 
Metalografi numuneleri, olağan metalografi yöntemleri kullanılarak hazırlanmış ve dağlayıcı olarak %5’lik Nital 
çözeltisi ve Fe3Cl çözeltileri kullanılmıştır. Metalografik incelemeler ise Nikon ECLIPSE L150 marka optik 
mikroskop ve Zeiss, EVO LS 15 marka elektron mikroskobu kullanılarak yapılmıştır. Yapılan metalografi 
incelemelerinde özellikle çatlakların oluşumu ve ilerlemesi incelenmiştir. 

 

3. Bulgular ve Değerlendirmeler 
 
3.1. Kullanılan Çeliklerin Spektrometrik Analizleri 
 
Çizelge 1’de görüleceği gibi AISI D2 çeliği ağırlıkça %12 Cr, Udddeholm Sleipner çeliği ise ağırlıkça %7.8 Cr ve 
ağırlıkça %2.5 Mo içermektedir.  

 
3.2. Uygulanan Isıl İşlemler 
 
Bu çeliklerin ikisinde de iç gerilim sonucu oluşan çatlakları gözlemlemek amacıyla atmosfer kontrolsüz 1300

 o
C’ye 

çıkabilen Protherm kutu fırınlar kullanılarak, tamamen bu çeliklerin karbürlerden çatlamalarına yol açmak 
amacıyla ısıl genleşme ve çekme olgularını yaratmak üzere ısıl işlemler uygulanmıştır. Bu ısıl işleme göre her iki 
çeliğe de 1200

o
C sıcaklıkta, karbürlerin tam çözünmemesi için 30 dk süreyle çözündürme işlemi uygulanmış ve 

hemen arkasından da buzlu suya atılarak sıcaklık farkı en yüksek düzeyde tutulmuştur. Bu ısıl işlem sonucunda 
oluşan iç gerilimler karbürlerin çatlamalara ilişkin etkilerini göstermiştir. 

 
3.3. Mekanik Deneyler 
 

Bu çeliklerin ham durumda ve suverilmiş durumda elde edilen sertlik değerleri ASTM E18 ve ASTM E140 
standartlarına göre ölçülmüş ve Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 2. Ham ve suverilmiş durumdaki sertlik değerleri 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bu sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki, bu çelikler ham durumdayken, içyapıda dağınık halde bulunan alaşım 
karbürleri çözünmediğinden, anayapıdan alınan ölçümler düşük değerde, karbürler üzerinden alınan ölçümler ise 
daha yüksek değerde sertlik sonuçları vermektedir. Suverilmiş durumdaki çeliklerden alınan sertlik ölçümlerinde 
ise sertlik değerleri, ham durumdaki çeliklerden alınan değerlerden daha yüksektir. Bunun sebebi, ani soğuma 
sonucunda oluşan martensitin bu çeliklere yüksek sertlik kazandırmasıdır. 

 

Ölçüm 
Yapılan 
Numune 

AISI D2 
Uddeholm 
Sleipner 

HAM Suverilmiş HAM Suverilmiş 

1 44* 64 23 48 

2 48* 62 28 52 

3 30 62 32* 53 

4 28 59 29 57 

5 42* 61 38* 51 

ORTALAMA 38±2 62±2 30±2 52±2 

*Karbürler üzerinden alınan sertlik ölçümleri 
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Başka bir deneyde ise ısıl işlemsiz AISI D2 ve Uddeholm Sleipner çeliklerinin her birinden alınan 2x10x50mm 
boyutlarda ikişer numunenin orta noktasına, çatlamanın karbürler üzerinden ilerlemesini göstermek amacıyla 
Şekil 2’de gösterildiği gibi 100 kg’lık bir kuvvet uygulanmıştır. Oluşan kırık yüzeylerden elde edilen içyapı 
fotoğrafları ise Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. 100kg’lık bir kuvvetin 2x10x50mm boyutundaki iki farklı çeliğe (AISI D2 ve Uddeholm Sleipner) 
uygulanması 

 
Şekil 3-a’da Uddeholm Sleipner, Şekil 3-b ve 3-c’de AISI D2 çeliğinin uygulanan mekanik basma sonucu elde 
edilen içyapı fotoğraflarında  kolaylıkla görüleceği gibi, uygulanan kuvvet sonucu oluşan çatlamalar büyük 
karbürler üzerinden başlayıp, bu karbürlerden küçük ve sıralı karbür gurupları üzerinden devam etmektedir.  

 
3.4. Metalografik İncelemeler 
 
Dizilenmiş 50- 60 μm boyutlarda Cr23C6 karbürleri içeren AISI D2 ve homojen dağılmış 2-5 μm boyutlarında 
Cr23C6 karbürleri içeren Uddeholm Sleipner çeliklerine, ısıl genleşme ve ısıl çekme ile çatlamalarını sağlamak 
amacıyla uygulanan ısıl işlemler neticesinde elde edilen içyapılar Şekil 4’te gösterilmiştir. Burada çatlamalar iri 
karbürler üzerinde ya da iri karbürler ile anayapı arasındaki ara yüzeylerde oluşmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  (a)                                                          (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 

Şekil 3.  (a) 4350x büyütmede Uddeholm Sleipner içyapısı (SEM), (b)1000x, (c)1000x büyütmelerde AISI D2 
içyapısı 
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Mekanik zorlama sonucu oluşan kırık yüzeylerin kenarlarından alınan AISI D2 ve Uddeholm Sleipner çeliklerinin 
Şekil 3’teki içyapı fotoğraflarında da görüldüğü gibi, çatlak hattı üzerindeki karbürlerin hepsi çatlamamakta, 
yalnızca belli bir büyüklüğün üzerindeki karbürler çatlamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    (b) 

 
Şekil 4. (a) AISI D2 çeliğinin 200x büyütmede suverilmiş durumdaki içyapısı ve (b)200x büyütmede 1200

o
C 

suverilmiş durumdaki Uddeholm Sleipner çeliğinin karbürlerinin ısıl genleşme ve ani ısıl çekme sonucu çatlaması 
ve içyapıda ilerlemesi 

 
AISI D2 çeliğinin ham haldeki içyapısında görülen iri karbür dizilenmesi ve dizilenmeler arasındaki uzaklık ile 
içyapı üzerinde yapılan karbür boyut ölçümleri Şekil 5’te gösterilmiştir. Çizelge 3’te bu yapılan ölçümlerin 
ortalamaları verilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(b)                                                                                (c) 
 

Çözünmemiş 
Alaşım 
Karbürü 

Çatla
k 
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                                      (d)                                                                                 (e) 

 
Şekil 5.  (a) 200x büyütmede AISI D2 çeliğinin içyapısında bulunan kuşaklanmış karbürlerin arasındaki mesafeler, 

(b),(c),(d),(e) 500x büyüklükteki içyapı fotoğrafları üzerinde karbür çap ölçümleri. 

 
Çizelge 3. Karbür kuşakları arasındaki mesafelerin ortalama uzunluğu ve kırılan karbürlerin ortalama çapı 

 
Ortalama Karbür Kuşakları 

Arasındaki Uzaklık, dk 
Kırılan Karbürlerin Ortalama 

Çapı 

63.46 μm ± 1 μm 22.92 μm ± 1 μm 

 
Çizelge 3’te de görüldüğü gibi, ortalama karbür çapı 22.92 μm’den büyük olan karbürler çatlamaya eğilimli 
olduklarından bu çeliklerde oluşabilecek gerilimler, bu karbürlerin üzerinde, dolayısıyla çeliğin içyapısında 
çatlamaların başlamasına neden olmaktadır. Aynı şekilde, dizilenmiş olarak bulunan karbür gurupları arasındaki 
uzaklık 63.46 μm’den az ise, belirli bir karbür gurubu üzerinden geçmekte olan bir çatlağın diğer karbür 
guruplarına da geçip, çeliğin kullanım sırasında işgörmez bir duruma girmesine neden olabilmektedir. 

 
4. Sonuçlar  
 
1. AISI D2 ve Uddeholm Sleipner soğuk iş takım çeliklerinin içyapılarındaki iri alaşım karbürlerinin çatlamaya 

etkisini incelemek amacıyla aşırı yüksek sıcaklıkta (1200
o
C) yetersiz çözündürme işlemi uygulanmış ve 

buzlu suya atılarak ani soğuması sağlanmıştır. Böylece ısıl genleşme ve çekme sonucu oluşan iç gerilimlerin 
bu çeliklerdeki çatlak oluşumuna etkileri incelenmiştir. Aynı etkiler, mekanik zorlamayla oluşturulan 
çatlamalarda da görülmüştür. Çatlamalar hep iri karbürlerden başlamaktadır ve, yukarıdaki şekillerde de 
görüldüğü gibi, çatlaklar anayapının içine doğru ilerlemiştir. Çatlak ilerlemesi anayapı ile karbür 
arayüzeylerinden olmaktadır. 

2. İri karbürlerin, çatlamanın başlaması ve ilerlemesindeki etkisi göz önüne alındığında, soğuk iş takım 
çeliklerinin kalitesinin yükseltilmesi için hem bu karbürlerin boyutları küçültülmeli hem de dizilimleri 
önlenmelidir ya da azaltılmalıdır. 

 
5. Teşekkür 
 
Bu çalışmada çeliklerin temininde yardımcı olan Lamasan A.Ş. ve ASSAB Çelik ve Isıl İşlem A.Ş.’ye teşekkürü 
borç biliriz. 

 
6. Kaynakça 
 
[1] J. Blaha, C. Krempaszky and E.A. Werner, Carbide Distribution Effects In Cold Work Tool Steels, 6th 

International Tooling Conference. 
[2] Anders Persson, Sture Hogmark, Jens Bergström, Thermal Fatigue Cracking Of Surface Engineered Hot 

Work Tool Steels, Surface & Coatings Technology 191 (2005) 216– 227 
[3] Christian R. Sohar, Agnieszka Betzwar-Kotas, Christian Gierl, Brigitte Weiss, Herbert Danninger, 

Fractographic evaluation of gigacycle fatigue crack nucleation and propagation of a high Cr alloyed cold 
work tool steel, International Journal of Fatigue 30 (2008) 2191–2199 

[4] M. Terčelj, R. Turk, G. Kugler, I. Perus, Neural network analysis of the influence of chemical composition on 
surface cracking during hot rolling of AISI D2 tool steel, Computational Materials Science 42 (2008) 625–637 

[5] Rudy Lu, Lluis Minarro, Yea-Yang Su, Robert M. Shemenski, Failure mechanism of cemented tungsten 
carbide dies in wet drawing process of steel cord filament, International Journal of Refractory Metals & Hard 
Materials 26 (2008) 589–600 



Demirci, A. ve Tekin, E. 

 

 

387 

[6] ÖGEL B,. TEKİN E., Correlation of microstructure and failure initiating sites in an AISI M2 high speed steel 
steel using Vickers Indentation. "Steel Research", 61, (1990), p.624-629. 

[7] D. Klobčar L. Kosec, B. Kosec J. Tušek, Thermo fatigue cracking of die casting dies, Engineering Failure 
Analysis xxx (2011) xxx–xxx (Basımda) 

[8] E. Tekin, Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi, Mart,1982 
[9] Uddeholm Sleipner kataloğu, http://www.assab.com.tr/PB_Uddeholm_sleipner_english.pdf, son ziyaret 

tarihi, 2012 

http://www.assab.com.tr/PB_Uddeholm_sleipner_english.pdf


International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

388 
 

DIRECT REDUCTION OF ATTEPE IRON ORE IN FLUIDIZED BED 
 
 

Nesibe ORT
a, *

 and Sedat YÖRÜK
b
  

a, * 
Cankiri Karatekin University Chemical Engineering Department,Cankiri, Turkey, E-mail: nesibeort@gmail.com 

b 
Ataturk University Chemical Engineering Department,Erzurum, Turkey, E-mail: syoruk@atauni.edu.tr 

 
 
 

Abstract 
 
In this study, direct reduction of Attepe iron ore in a laboratory type fluidized bed reactor by N2, CO, CO2, H2 and 
H2O containing gas mixtures of various compositions at 600, 700 and 800 

o
C was investigated. The results 

showed that the ore contained 9% (
w
/w) of bounded water and the structure was significantly altered during the 

pre-heating and reduction steps due to both dehydration and sintering. It was determined that reduction of Fe2O3 
consisted of 2 stages. The rate of the first region including Fe2O3→FeO conversion was commonly controlled by 
the nucleation of wustite in both reaction conditions convenient for wüstite or metallic iron formation. By the time 
all surface of the reacting particle was covered by dense wustite layer at reaction conditions where wustite was 
stable, further reduction was able to be accompolished only by solid-state diffusion and solid-state reaction of 
electrons and ferrous ions. In that instance second stage of the reduction including the exact conversion of Fe2O3 

to FeO was solid-state reaction and solid state diffusion controlled. However, if the reaction conditions were 
convenient for the formation of metallic iron,  the porous iron layer enabled to gas diffusion. Herewith the second 
stage of the reduction including the FeO→Fe conversion substantiated under the control of chemical reaction at 
FeO/Fe interface.  
 
Keywords: Direct reduction, direct reduced iron, sponge iron, fluidized bed, gas-solid kinetics 

 

1. Introduction 
 
Contemporarily, world crude steel production is achieved by two methods. In the first method, all production steps 
from raw materials like iron ore, coke and limestone to final product of crude steel are fulfilled in integrated plants 
consist of traditional BF (blast furnace) and BOF (basic oxygen furnace) units [1]. This method supplied 70% of 
the 2010 World crude stell production of 1414 Mtons according to WSA (World Steel Association) reports. In the 
second method, stell production is accomplished by smelting scrap with various proportions of DRI (direct 
reduced iron) in EAFs (electric arc furnace). The latter method supplied 10% of the World crude steel production 
in 1950s and enhanced its contribution to production within the years. In 2010, 28% of the World crude steel 
production was fulfilled by EAFs [2]. The increment in EAF steel production gives rise to diffuculties on scrap 
recruitment in international marketing. Current state enhances the importance of the direct reduced iron (DRI) 
which can be evaluated as a qualified alternative to the scrap [3].  

Other reasons make DRI a remarkable charge material for EAFs are, its clean chemical composition and efficient 
melting properties compared to scrap [4] and enviromentally friendlier character of DR (direct reduction) 
processes. Furthermore, through the hot charging facility of DRI as HDRI (Hot Discharged Direct Reduced Iron), it 
is possible to reduce energy consumption in EAFs in proportion to cold7 scrap charging option.  

Due to all above mentioned reasons, World total DRI production rose by approximately 85 percent from about 38 
to 71,3 Mtons through the years 1999-2010.  Thus the DR of iron ores turns into an issue of increasing 
importance in terms of Iron & Steel Industry [5].  

In this study, direct reduction of Attepe iron ore by N2, CO, CO2, H2 and H2O containing gas mixtures of various 
compositions in a laboratory type fluidized bed reactor at 600, 700 and 800 

o
C was investigated. 

2. Experimental 
 

The experiments were carried out in a fluidized bed reactor made of quartz and endowed with a porous gas 

distributor disk of 20 mm in diameter. There was also a slot for the thermocouple, lying down throughout the 

vertical axis of the reactor and enables to follow the temperature of the reaction zone. 

 

The iron ore, whose chemical and physical properties are given in Table-1 and Table-2 , was supplied from Attepe-

Turkey. In all reduction experiments, ore samples of 0,25-0,35 mm diameter range [(-45+60) mesh ASTM size 
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fraction] were processed. The H2, CO, CO2 and N2 gases used for reduction were of 99% purity and a humidifier 

unit was used in order to enrich the reducing gas with steam in cases it had to contain H2O. The linear velocity of 

the synthetic reducing gas mixture was four times of the umf ( minimum fluidization velocity, (m/s) given in Eq.(1)[6] 

where dp: particle diameter (m), ρs: solid density (kg/m
3
), ρgas: gas mixture density (kg/m

3
), g: acceleration due to 

gravity (9.81 m/s
2
), µgas:  kinematic viscosity of gas mixture (kg/m.s) 

 

)20(Re
.1650

)..(2




 p

gas

gass

mf

gdp
u




                                                                                          (1) 

 

Following the linear gas velocity calculation, volumetric flow rate of the reducing gas mixture was determined by 

multiplying the linear velocity with the area of porous distributor disk. For the desired gas composition to be 

attained, the volumetric flow rate of each gas specie in the mixture were controlled and adjusted by flowmeters. 

For all experiments, in order to obtain similar bed characteristics, the 50% of gas mixture was N2, and the rest was 

shared by CO, CO2, H2 and H2O according to the reaction conditions. 

 

Table-1: Chemical analysis of the Attepe iron ore in %(w/w) 

 

Ore Fe 
tot

 Fe2O3 SiO2 CaO MgO Al2O3 LOI Other 

Attepe 52.40 74.86 5.96 0.80 0.43 0.85 9.13 6.47 

LOI:  Lost of Ignition 

Other: Mn, S, K2O, Na2O, P, Zn,Cu, As, Pb and iron silicates affected by neither DR reactions nor chromatometric 

analysis 

 

Table-2: Physical properties of  Attepe iron ore 

 

Property Value 

True density 3760 [kg/m
3
] 

Bulk density 3350 [kg/m
3
] 

Ore porosity 12.06 [%] 

Spesifik surface area 19.21 [m
2
/g] 

 

Subsequent to loading with approximately 10 g of ore, the reactor was placed into the furnace which was heated to 

the reaction temperature. The reactor was purged with N2 at fluidized conditions, until the central temperature 

displayed by the thermocouple reached to the desired value in order to prevent excessive sintering. When the 

aimed temperature was attained, the purging stream was switched to the reducing mixture so as to reduce the iron 

ore for a predetermined reaction time. 

 

Following the reduction, the reactor was removed from the furnace, and the gas stream was changed back to N2. 

Then the reduced iron ore samples were cooled down under N2 atmosphere to the ambient temperature, 

transfered into glass bottles in an effort to prevent any contact with air and reoxidation and analysed by 

chromatometry [7,8]  so as to determine the reduction degree given in Eq.(2). 

 

 

                     
                                                  

                                  
                      (2) 

 
The reduction tests were performed for 2, 5, 10, 15, 20 and 40 minutes at 600, 700 and 800 

o
C reaction 

temperatures and reducing gas mixture compositions given in Table 3. Percentage of the each gas specie was 

chosen from the wustite-stable or Fe-stable region of the equilibrum gas composition diagrams of Fe-O-C 
 
and Fe-

O-H systems given in Fig.1. [9]. 
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Figure 1. Fe-O-C and Fe-O-H equilibrium diagrams 

 

Table 3. Reducing gas mixture compositions used in experiments %(v/v) 
 

N2 CO CO2 H2 H2O Stable phase 

50 25 25 - - Wustite 

50 35 15 - - Metallic iron 

50 42 8 - - Metallic iron 

50 - - 35-25* 15-25
#
 Wustite 

50 - - 40 10 Metallic iron 

50 - - 45 5 Metallic iron 

50 20 5 20 5 Metallic iron 

50 22 3 23 2 Metallic iron 

 
* 35% at 600 

o
C, 30% at 700 

o
C and 25% at 800 

o
C 

# 
15% at 600 

o
C, 20% at 700 

o
C and 25% at 800 

o
C 

 

3. Results and Discussion 
 
As can be seen from the TG graph given in Fig. 2. (acquired by NETZSCH STA 409 PC/PG at 10 

o
C/min. heating 

rate and under 60 ml/min. N2 stream), Attepe iron ore consists of 9% (
w
/w) bounded water which leaves the 

structure between 250-400 
o
C range. The dehydration has a significant effect on pore structure which influences 

the reducibility of the ore since each reduction experiment is carried out afterwards a pre-heating treatment 
explained in the previous section. 
 
Effects of dehydration and sintering on pore structure and reduction behaviour of the ore were investigated 
thoroughly in elsewhere before [10-12]. To sum up, reducibility of the ore is severely diminished right before the 
reduction due to the dehydration occured during pre-heating under inert stream. In pursuit of switching the 
reducing gas, the effect of the sintering (stems from reaction temperature) stands out. Actually reaction 
temperature has twosided influence on reduction behaviour of ore; the increase on temperature both accelerates 
the reduction rate and enriches the equilibrium composition but at the same time causes sintering which 
inactivates reaction sites and decreases the reduction rate. It is determined that, sintering effect of the reduction 
temperature is dominant.  
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Figure 2. Thermal gravimetric decomposition graph of Attepe iron ore 
 
 
A typical "t-Degree of reduction" graph obtained by (50% N2+25% CO+25% CO2) containing gas mixture at 600 
o
C is given in Fig.3. 

 

 
 

Figure 3. A typical "t-Degree of reduction" graph obtained at 600 
o
C 

 
As can be seen from Fig.3., reduction rate of the ore significantly decreases after a speedy inception region and 
further reduction progresses with a notably lower rate (in reaction conditions which wustite is stable almost no 
further reduction occurs). All reduction degree curves obtained by Attepe iron ore follow same route with some 
differences on time and degree of reduction values depending on the reducing gas composition and reaction 
temperatures. The shoulder seen on "t-Degree of reduction" curves led to an idea that reduction mechanism and 
rate controlling step changed beginning from that point. Therefore the reduction curves divided into 2 regions in 
order to perform a more accurate kinetic analysis. 

 
3.1. First Region 
 
Gaseous reduction of hematite above 570 

o
C proceeds according to the sequence given in Eq.3.  

 
Fe2O3 → Fe3O4 →FeO→Fe                                                                                                                  (3) 
 
In hematite the oxygen atoms are arranged in the closed-packed hexagonal structure but they form a face-
centered cubic structure in magnetite and in wustite. Therefore in the first stage of reduction, i.e. Fe2O3 → Fe3O4 
conversion, oxygen atoms undergo a severe readjustment which results in about a 25% increase in volume [9]. 
The porosity formed during the aforementioned swelling process provides wider reacting area for reducing gas 
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and accelerates the reduction rate. Additionally, even a small amount of reductant concentration is sufficient to 
complete Fe2O3 → Fe3O4 conversion as seen on Fig.1 since the thermodynamic equilibrium composition at 
reaction conditions consists of almost entirely magnetite. These facts can be used to explain the speedy inception 
region on Fig.3. 
 
For the following steps (Fe3O4 →FeO→Fe) there is a concensus on literature [9,13] that FeO has a dense 
structure which obstructs reducing gas access into FeO/Fe interface, even it has been formed by reduction of a 
porous hematite ore. Therefore this region is basicly controlled by nucleation of wustite irrespective of the reaction 
conditions are thermodynamically convenient for wustite or metallic iron formation. Thus, Hancock-Sharp 
Equation was chosen for modelling of that region i.e. Fe2O3 →FeO, and curves of higher linear regression 
coefficients (meanly 0,98) were obtained compared to other model equations. The model fitted well with the 
experimental data for all gas compositions and reductant species i.e. H2 and/or CO. A typical Hancock-Sharp 
model graph obtained by (50% N2+25% CO+25% CO2) containing gas mixture is given in Fig.4. so as to be an 
example.  

 

 
 

Figure 4. Hancock-Sharp model graph of  Fe2O3 →FeO conversion carried out at (50% N2+25% CO+25% CO2) 
reducing gas compositon  

 
3.2. Second Region 
 
By the time nucleation of wustite completed and surface of the reacting particle is covered by a dense wustite 
layer, second region of the reduction path is arrived. In this region, the reduction mechanism follows 2 different 
routes according to the reaction conditions;  
 

 If the thermodynamically stable phase determined by temperature and reducing gas composition is wustite, 
access of reducing gas into the unreacted inner parts of the particle is prevented by the dense wustite layer 
covering the particle surface. Hence, further reduction involving completion of  Fe2O3 →FeO conversion is able to 
be accompolished only by solid-state diffusion and solid-state reaction of electrons and ferrous ions [14-16]. In 
this instance second stage of the reduction including the exact conversion of Fe2O3 to FeO is solid-state reaction 
and solid state diffusion controlled. After this point, the reduction advances with a negligibly low reaction rate so it 
is possible to say that no further reduction is achieved in practice (see Fig.3. region 2). 
 

 However, if the reaction conditions are convenient for the formation of metallic iron,  the porous iron layer –
that is why DRI is mostly referred as "sponge iron"- enables the gas diffusion into the FeO/Fe interface. Herewith 
the second stage of the reduction including the FeO→Fe conversion substantiates under the control of chemical 
reaction at FeO/Fe interface. Mc. Kewan chemical reaction control model was chosen in order to represent the 
experimental data belong to the FeO→Fe conversion region of "t-Degree of reduction" curves for each reductant 
specie i.e. CO and/or H2. A typical Mc. Kewan chemical reaction control model graph obtained by (50% N2+35% 
CO+15% CO2) containing gas mixture is given in Fig.5. 
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Figure 5. Mc. Kewan model graph of  FeO →Fe conversion carried out at (50% N2+35% CO+15% CO2) reducing 
gas compositon  

 
4. Conclusions 
 
 Attepe iron ore consists of 9%(

w
/w) bounded water, whose dehydration causes radical changes on pore 

structure. Futrhermore sintering arises from reaction temperature has a notable effect on reduction rate. 

 Reduction of Fe2O3 consists of 2 stages as shown in Table 4.  
 

Table 4. Stages and controlling mechanisms of gaseous reduction of Fe2O3 

 
Thermodynamically 

stable phase 
determined by T and 

gas composition 

1 st stage 
Controlling 

mechanism for 1 st 
stage 

2 nd stage 
Controlling 

mechanism for 2 
nd stage 

Wustite 
Fe2O3→FeO 
conversion 

Nucleation of wustite 
Completion of 
Fe2O3→FeO 
conversion 

Solid state diffusion 
and solid state 

reactions. 

Metallic iron 
Fe2O3→FeO 
conversion 

Nucleation of wustite FeO→Fe conversion 
Gas-solid chemical 
reaction at FeO/Fe 

interface 

 
 As seen on Table 4., the first stage of the hematite reduction is common for both 2 situations where the 
thermodynamically stable phase is wustite or metallic iron and can be represented by Hancock-Sharp nucelation 
model successfully.  

 The route of the second region is determined by the final product. In case wustite is stable, further reduction 
is provided by solid state diffusion and reactions of electrons and ferrous ions which have negligibly slow rate. If 
metallic iron is stable, further reduction is implemented by gas-solid reaction takes place on FeO/Fe interface. In 
this case, Mc. Kewan chemical reaction control model can be used to represent the experimental data.   
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Abstract 
 
In this study, transverse crack behavior for a welded HSLA-100 plate under tension is investigated. Simple and 
efficient finite element method for solving the welded plate with a central crack is given. In order to simplify the 
approximate solution, results of a general purpose finite element code are presented. Stress intensity factor for 
the plate is determined by using J-integral solution. Experimental results of thickness and loading rate effects on 
strain fields are also presented with respect to EN ISO 15614-1 welding and ASTM E338 testing procedures. 
Results show that numerical solutions of the repaired plate are compatible with the experimental evaluations. 
 
Keywords: Welded plate, Crack, J-integral, Finite element, Thickness effect 

 

1. Introduction 
 
Linear elastic fracture mechanics (LEFM) helps to make an acceptable structural design concept which yields a 
relationship between material properties, crack size and applied load. The principal objective of the analysis of 
LEFM problems is the calculation of the appropriate fracture mechanics parameters such as stress intensity factor 

( K ) and J-integral ( J ). Nowadays, these parameters can be calculated easily in a variety of ways.  To compute 

the parameters, researchers have usually used finite element method (FEM). According to FEM, two methods 
that have been applied are mostly used. First is the singular element method. In this method, specific element (a 
triangular or collapsed quadrilateral element) is to be represented. Tracey’s work may be the best example for this 

case [1]. Second is the J-integral calculation method. Along any contour  , the J-integral method for two 
dimensional bodies is given by Rice [2]:  

 







 ds

x

u
TwdyJ .                                                                                                                           (1) 

 
In Eqn(1), u is the displacement vector, y is the distance along the direction normal to the plane of the crack, s is 
the arc length along the contour, T is the traction vector and w is the strain energy density of the material. This 

integral is independent of the contour that is selected and characterizes the strain state at the crack tip.  Parks’s 
work may be the best example for this case [3]. Parks presents a new finite element implementation that requires 
no special elements. Additionally, Henshell and Shaw say that special finite elements for crack tips are not 
necessary for plane stress or plane strain analysis. The whole structure can be analyzed using absolutely 
standard eight-noded elements [4]. Later on, Harrop shows that there is a particular crack tip element size which 
minimizes the error in the computed stress intensity factor [5]. In 1990s, not only eight-noded quadratic 
isoparametric elements,are used as fine meshing, but also four-noded bilinear elements are considered as well 
[6]. Belytschko, Liu and Moran [7] explain explicitly the element technology of four-noded quadrilateral element. 
They note that the four-noded quadrilateral element locks in plain strain for nearly incompressible materials when 
it is fully integrated. 
 
The present work provides a general simple and efficient finite element method (i.e., course meshing) for solving 
the welded plate with a central crack by using fully integrated four-noded quadrilateral both plane stress and plane 

strain elements. In order to verify the finite element results, elastic strains are measured on critical points 
including the welded zone, near welding boundary zone and crack tip zone.    
 

2. Numerical Model 
 
Regarding to two works [8,9], two general purpose finite element code namely MARC [10] is taken into 
consideration for the numerical simulation of a welded HSLA-100 plate under tension. To compute the strain and 
J-integral fields statically, the finite element model which clearly respresents the quarter part of the plate shown in 

Figure 1 is used with respect to half length L , half width W , half crack length a  and half welding width z . 

Acceptable coarsed mesh are defined to represent the critical parts (i.e., crack tip and welded parts) properly and 
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to calculate reasonably  correct strain distributions and J  values. Figure 1 also indicates the course meshed 

model with four-noded quadrilateral plane elements. 

 

 

a 
W 

L 

PP  

z 

HSLA-100 

STEEL 
WELDED 

ZONE 

L/2 

: GAGE INSTALLATION POINT 

1 2 

3 

x 

y 

 
Figure 1. Finite element model of a welded HSLA-100 plate under tension load P. 

 
According to ASTM E338-03 [11] and Figure 1, rectangular HSLA-100 plate of 75×300 mm is used with 2L=150 
mm, 2W=75 mm, 2a=25 mm and 2z=4 mm. Corresponding to the plane stress or plane strain effect, thickness 
range of the plate includes 3, 6 and 8 mm.    
 
The course meshed model with four-noded quadrilateral plane elements is analyzed by 496 nodes and 450 
elements without any bias factor.  
 
In this static analysis, full integration technique is preferred. FEM analysis is performed such that the repaired 
HSLA-100 plate is under small strain condition, i.e., ε≤0.3%. Therefore, a constant axial tensile load of 70000 N is 
applied. 
 
The HSLA-100 steel is assumed to be linear and elastic. It is also assumed that the material properties of both 
regions (i.e., welded zone, HSLA-100 steel zone) are the same as E=205 GPa and  =0.28. In MARC analysis, 

weld fillers part are set with 3000 °C of melting temperature and 60 seconds of temperature activation time with 
respect to the welded zone of z×L.  
 

Therefore, strain distributions and IJ  values are obtained. By taking stress intensity factor IK  into account, 

following formulae are used. Under linear elastic, plane stress conditions, 
 

E

K
J I

I

2

                                                                                                                                                 (2) 

 
 and plane strain conditions 
 

 )1( 2
2


E

K
J I

I  .                                                                                                                                 (3) 

 

In order to compare 
MARC

IK with the reference [12], the formula below is given:  
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2/1)
2

(sec
W

a
aK yI


                                                                                                                       (4) 

 

where is y  the normal stress in y-direction, a  is half length of the crack and W2 is the width of the plate.   

 

3. Experimental Procedure 
 
Using MAG welding of the general structural steel, the nine repaired HSLA-100 plates are prepared with full 
penetration. Through the thickness welded zone of z×L is given in Figure 1. MG-2 Wire electrode (TÜV:11071.00) 
is used. 120 A for 3 mm, 180 A for 6 mm and 195 A for 8 mm thickness are specified for this purpose.  
 
Testing is conducted using a material testing machine (VEB Werkstoffprüfmaschinen, Germany). Three loading 
rates (i.e., crosshead speeds) are considered at 58.33, 1166.67 and 2333.33 N/s respectively. The loading is of 
loading-controlled type. As mentioned in the part 2, the load is kept constant at 70000 N. 
 
The 3-channel strain measurements are completed using a microprocessor-based data acquisition system, 
namely SoMat eDAQ-lite and SoMat Test Control Environment (TCE) software (HBM, Inc., USA).  
 
For the strain measurements in the y-direction, 6 mm foil resistance strain gages and an adhesive are used. The 
FLA-6-11 strain gages (gage factor: 2.12±0.01 and gage resistance: 350±1Ω) are products of TML, Tokyo Sokki 
Kenkyojo Co.,Ltd., Japan. The adhesive is produced by 3M, EU. For each of nine specimens, the unidirectional 
strain gages are mounted by considering three critical points shown in Figure 1 and 2. 

 

4. Results and Discussions 
 
Table 1 presents strain J-integral results of general purpose finite element code MARC [10] at the selected points 
as shown in Figure 1.  
 
 

Table 1. Strain and J-integral results of MARC at the gage installation points 
 

Thickness 
(mm) 

1

y  () 
2

y  () 
3

y  () IJ  

(MPamm) 

3 1770.0 1558.0 4318.0 19.950 

6 813.0 719.0 1941.0 4.600 

8 609.8 539.3 1456.0 2.588 

 
 

Using IJ  values in Table 1 and Eqn (4), IK is computed and given in Table 2. When considered on a 1-to-1 

basis of 
]12[

IK and 
MARC

IK in Table 2, it is particularly important to say that the coarse meshed model of the 

repaired plate allows one to compare the strain field of FEM results and that of experimental results at the critical 
points selected. 
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Figure 2. Setup of a welded HSLA-100 plate: (A) test specimen, (B) data acqusition system,  
(C) measurement configuration. 

 

Table 2. Comparison of computed IK  values with that of reference [12]  

 

Thickness 
(mm) 

]12[

IK  

(MPamm
1/2

) 

MARC

IK  

(MPamm
1/2

) 

3 2095.963 2022.313 

6 1047.985 1011.544 

8 785.989 758.731 

 
Results of average measured strain values under various loading rate are given in Table 3. In this table, it is 
clearly seen that when the loading rate (R) and the plate thickness increase,  only the results of coarsed meshed 
finite element analysis are roughly similar to that of experimental analysis.  
 
While this type of plane stress through plane strain differences is commonly known, the repaired plate with 
welded zone under small strain conditions is affected by loading rate given in Table 3. In addition to the 
acceptable behavior regarding to thickness, it is expected that differences between the numerical and the 
experimental results.     
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Table 3. Average measured strain values considering the loading rates ([*]:R=58.33, [**]:R=1166.67and 
[***]:R=2333.33 N/s) 

 

 
 

Thickness 
(mm) 

1

y  () 
2

y  () 
3

y  () 

 
NUMERICAL 

 
EXPERIMENTAL 

 

 
NUMERICAL 

 
EXPERIMENTAL 

 

 
NUMERICAL 

 
EXPERIMENTAL 

 

3 1770.0 1453.157* 1558.0 1311.387* 4318.0 5443.567* 

6 813.0 931.420** 719.0 805.085** 1941.0 1866.780** 

8 609.8 479.587*** 539.3 463.207*** 1456.0 1153.853*** 

 
From the simple and coarse meshed efficient finite element model presented in this study, one may conclude that 
the loading rate is as important as the welding zone and its thickness effects. For the further studies, in order to 
use FEM efficiently in design problems (e.g., [14]), one may also say that a more  simplified numerical model and 
its experimental research can be investigated by adding the effect of plasticity to the parameters thickness and 
loading rate at the interface between the steel part and the welded part. During the design process, this type of 
simplified approach may help for making a quick-repairabilty-result.    
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Abstract 
 
In this study, physical, chemical and mechanical properties of brown fused alumina based ultra low cement 
castable (ULCC) refractories were investigated. Two different refractory castables with and without sodium 
tripolyphosphate (STTP) were prepared by mixing brown fused alumina, silicon carbide, carbon, cement, metallic 
silicon, and microsilica. The density, porosity and cold compressive strength (CCS) of the refractories were 
measured after heat treating the refractories at 110 

o
C for 24 h and 1450 

o
C for 5 h. The slag penetration 

resistance of the refractory castables was determined by slag corrosion tests. Chemical compositions of the slag 
and refractor were determined using energy dispersive x-ray spectrometer (EDX). Structural and morphological 
analyses of the refractory castables were determined using x-ray diffractometer (XRD) and scanning electron 
microscope (SEM). It was found that the refractory castables were slag resistant and that addition of 0.5wt% 
STTP resulted in higher porosity, lower density and lower cold compressive strength.  
 
Keywords: Refractory materials, density, porosity, compressive strength. 

 

1. Introduction 
 
Development of refractory castables are important due to their increasing applications in metallurgical, cement 
and chemistry industries [1]. The refractory castables have generally complex heterogeneous microstrustures and 
their physical and mechanical properties are highly temperature dependent due to complex hydration and 
dehydration processes [2]. Therefore, the service conditions considerably affect the structure and properties of 
the refractory castables. 
 
In the last few decades, the service life of alumina based refractory castables has been improved significantly by 
reducing the cement content. Modern refractory castables such as low cement castables (LCC) and ultra low 
cement castables (ULCC) are complex mixtures of calcium aluminate cement, ultra fine materials, aggregates 
and admixtures [3]. These castables have valuable properties including low thermal expansion coefficient, good 
thermal conductivity, good thermal shock resistance, high resistance to slag and liquid metal corrosion and high 
strength at low and high temperatures [4-8]. According to the cement content; LCC, ULCC and cement free 
castables contain 4-8%, 1-3% and less than 1% cement respectively [9,10].  
 
In this study, the effect of sodium tripolyphosphate on the physical and mechanical properties, and slag corrosion 
resistance of brown fused alumina based ultra low cement castable (ULCC) refractories were investigated 
experimentally.  

 

2. Experimental 
 
2.1. Materials and preparation of ULCC refractories 
 
Brown fused alumina, silicon carbide, carbon, calcium aluminate cement, metallic silicon, microsilica and sodium 
tripolyphosphate were used in order to prepare two different brown fused alumina based ULCC refractories. The 
physical and chemical properties of the components were given in Table 1 and the composition of the ULCC 
refractories were given in Table 2. 
 
The refractory components were mixed with 6% water by using Hobart A200 type mixer. The mixtures were 
poured into the pre-greased molds with 50 mm x 50 mm x 50 mm dimensions under vibration. After three minutes 
of vibration, the specimens were left at room temperature (RT) for 12 hours. Samples were dried at 110 

o
C for 24 

h and heat treated at 1450 
o
C for 5 h. The heating rate to 1450 

o
C was 10 

o
C/min. 

 
After heat treatments, the density, porosity, CCS, slag corrosion tests, structural and chemical analyses of the 
specimens were carried out experimentally. 
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Table 1. The particle size and chemical properties of the refractory components in wt%. 

 
 Brown Fused 

Alumina 
SiC C 

Cement 
(Secar 71) 

Metallic 
Silicon 

Micro 
Silica 

Particle Size 

 0.1-5.0mm <1 μm <1 μm 1.2  mm 20 μm <1 μm 

Chemical Composition 

Al2O3 96.50 - 1.50 69.5-71.5 - 0.09 

Fe2O3 0.03 0.2 0.36 0.3 - - 

CaO 0.25 - 0.43 27-29 - - 

TiO2 2.01 - - 0.1 - - 

SiO2 0.92 4.3 2.50 0.8 - 99.71 

MgO - - 0.21 0.3 - - 

Na2O - - - - - - 

K2O+ Na2O - - - 0.5 - - 

SiC - 95.0 - - - - 

C - 0.5 95.0 - - 0.20 

Si - - - - >99.0 - 

 
Table 2. The composition of the brown fused alumina based ULCC reafractories in wt%. 

 

 
Brown Fused 

Alumina 
SiC C Cement 

Metallic 
Silicon 

Micro 
Silica 

STTP 

Specimen-1 73 20 4 1 1 1 - 

Specimen-2 73 20 4 1 1 1 0.5 

 
2.2. Density and Porosity Measurements  
 
The density and porosity of the castables were determined according to the DIN 51065 and DIN 51056 standards 
respectively. According to the DIN 51056 standard, the percent of open porosity is calculated as follow,  
 
% Open Porosity = [(MW–MD)/(MW–MH)]*100                                                                                     (1) 
     
where, MW is the wet weight (g), MD is the dry weight (g), and finally, MH is the drop weight (g). According to the 
DIN 51065 standard, the density of the refractory castables is calculated as follow,  
 
db = [(MD) / (MD– MH)]*ρw                                                                                                                       (2) 

 
where db is the bulk density (g/cm

3
) and ρw is the density of water (g/cm

3
) 

 
2.3. Cold Compressive Strength 
 
The CCS of each specimen was determined according to DIN 51067 standard by using Atom Technique 
compression machine having 200-ton capacity. According to the DIN 51067 standard, the CCS is calculated as 
follow,  
 

σccs= Fmax/Ao                                                                                                                                     (3)  
 
σccs

 
= cold compressive strength (kg/cm

2
)    

Fmax= force at the fracture (kg)  
Ao = surface area (cm

2
) 

 

2.4. Slag Corrosion Tests 
 
The slag corrosion resistance of the ULCC refractories was determined according to DIN 51069-2 standard that is 
known as crucible/pot method. For slag corrosion tests, slag was obtained from Karabuk Iron & Steel Factories 
whose chemical composition was given in Table 3. In order to increase the impact of the slag, it was grounded to 
less than 100 μm.  
 

Table 3. Composition of the blast furnace slag in wt%. 
 

SiO2 CaO Al2O3 MgO MnO TiO2 FeO S K2O Na2O 

39.7 36.8 9.5 7.0 2.5 1.8 0.6 0.5 1.2 0.4 
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The slag in the powder form was poured in to the crucible prepared according to DIN 51069-2 and then heated at 
1450 

o
C for 5 h by using Protherm

TM
 heat treatment furnace and 10 

o
C/min heating rate. After that, as it is stated 

in DIN 51069-2, the ULCC castables were cut half and the regions reacted with slag were determined.  

 
2.5. Microscopic and Chemical Analyses 
 
The surface morphology and chemical composition of the heat treated castables at 1450 

o
C were determined by 

using digital camera, scanning electron microscope and energy dispersive x-ray spectrum. SEM and EDS 
analyses were carried out by using Philips XL30 SFEG scanning transmission microscope.   

 
2.6. Structural Analysis 
 
X-ray diffraction method was used in order to determine the present phases in the heat treated castables at 1450 
o
C. XRD measurements were done at 0.02

o
/0.3sec scan rate by using Bruker Advance D8 x-ray diffractometer 

operated at 40keV and 40mA.  

  

3. Results and Discussions 
 
The density and percent porosity of the ULCC refractories were given in Table 4 and 5 respectively. As it is seen 
from Table 4, densities of the dried and heat treated castables are close to each other. However, addition of 
0.5wt% STTP decreased the density of the dried castable about %5.67 and of the heat treated castable about 
7.47%.  
 

Table 4. The density of the ULCC refractories after drying and heat treatment. 
 
 
 
 
 
  

 
Table 5. The porosity of the ULCC refractories after drying and heat treatment. 

 
 
 
 
 
 
 
When the porosity of the dried and heat treated castables, in Table 5, are compared, it is seen that heat treating 
results in lower porosity especially for the castable without STTP. However, STTP addition increases the porosity 
of the dried and heat treated castables. The increase in porosity of the dried and heat treated castable is about 
11.1% and 28.2% respectively.  
 
Cold compressive strength of the castables was given in Table 6. Heat treating the castables at 1450 

o
C for 5 h 

increased the compressive strength of the castables significantly. Although STTP containing castable has slightly 
higher compressive strength after drying, it has about 10.6% lower compressive strength after heat treating.  

 
Table 6. Cold compressive strength of the ULCC refractories. 

 
 
 
 
 
 
 
The relative value of specific cold compressive strength and relative porosity of the castables were plotted against 
specimen number (1 for specimen-1 and 2 for specimen-2) in Fig. 1. This figure includes the density, porosity and 
compressive strength of the castables all together and indicates that the specimen-1, not containing STTP, has 
better combination of low porosity and high specific strength than the specimen-2 containing 0.5 % STTP. 
Therefore, 0.5wt% STTP addition to improve the castability of the castables is not beneficial in terms of density, 
porosity and cold compressive strength of the brown fused alumina based castable. 

 

 
Density (g/cm

3
) 

110 °C % change 1450 °C  % change 

Specimen-1 2.82 - 2.81 - 

Specimen-2 2.66 -5.67
 

2.60 -7.47
 

 
Porosity (%) 

110 °C % change 1450 °C  % change 

Specimen-1 22.73 - 19.69 - 

Specimen-2 25.25 11.09 25.24 28.19 

 
Cold Compressive Strength (kg/cm

2
) 

110 °C % change 1450 °C  % change 

Specimen-1 87 - 517 - 

Specimen-2 89 2.3 462 -10.6 
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Fig. 1. Relative specific cold compressive strength and relative porosity of the castables. 
 
Slag corrosion test showed that both of the ultra low cement castable refractories have very strong resistance to 
the slag corrosion. The cross sections of the castable refractories used in corrosion tests were shown in Fig. 2.  
As it can be seen from the figure, the slag-refractor interface looks like a line that indicates slag penetration did 
not occured into the refractor.  

  
 
 
 
 
 
            
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Cross section of the specimen-1 and specimen-2 after slag-refractor corrosion. 

 
SEM micrographs and EDX spectrum of the specimen-1 were given in Fig. 3. The images and spectrums were 
taken right above and below the interface that correspond to the slag and refractor respectively. The EDX 
spectrum of the slag confirms the components of the blast furnace slag and similarly, the EDX spectrum of the 
refractor confirms the components of the refractor. Since similar results were obtained from the specimen-2, they 
were not reported here.  
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Fig. 3. SEM images and EDX spectrums of the slag (at the top) and refractor (at the bottom). 

 
The results of the x-ray diffraction analyses were given in Fig. 4. As it can be seen from the xrd patterns, mullite 
was observed in both of the castables.  

 

Fig. 4. XRD pattern of the specimen-1 and specimen-2. 
 
Mullite forms as a result of the reaction that take place between alumina and microsilica during heat treating. The 
reaction can be represented as follow; 
 
3Al2O3 + 2SiO2 → Al6Si2O13 
 
Since the enthalpy of the reaction upto 1500 

O
C is positive, the entropy of the reaction makes the free energy of 

the reaction zero at 981 
o
C and then negative with further increase in temperature [11,12]. Therefore, mullite can 

form above 981 
o
C. Mullite has high melting temperature, low thermal expansion coefficient, low thermal 

conductivity, high chemical stability and high mechanical strength. Due to such properties, mullite contributes the 
physical, chemical and mechanical properties of the refractory castables.   
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4. Conclusions 
 
The effect of sodium tripolyphosphate on the physical, chemical and mechanical properties of brown fused 
alumina based ultra low cement castable refractories were investigated. Two different refractory castables were 
prepared by mixing brown fused alumina, silicon carbide, carbon, cement, metallic silicon, microsilica and sodium 
tripolyphosphate. It was found that addition of 0.5wt % STTP to improve the castability of the castables resulted in 
lower density, lower cold compressive strength and higher porosity. Slag corrosion tests combined with EDX 
spectrums showed that both of the castables had strong resistance to the slag penetration. Finally, mullite was 
observed in xrd patterns of the castables indicating that mullite reaction took place between alumina and 
microsilica during sintering.  
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M. Kelami ŞEŞEN
b
 

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-posta: mksesen@itü.edu.tr 

 
Özet 
 
Türkiye dünyada 10. sırada çelik üreten ülkedir. 43 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye’de 2011 
yılında kabaca 31 milyon ton çelik üretilmiştir. Ancak üretimde ürün dengesizliği vardır, uzun ürünün payı 
yüksektir. Son yıllarda yassı çelik üretiminde artışlar vardır. Yassı çelik üretimindeki artışlar daha çok elektrik ark 
fırını ile yapılan üretimlerle sağlanmaktadır. Elektrik ark fırını ile yassı çelik üretiminde, hurdadan gelen 
empüritelerin oranlarının azaltılabilmesi için, hurda şarj malzemelerinin yanında birincil kaynaklarla üretilmiş şarj 
malzemeleri kullanılmalıdır. Birincil kaynaklarla üretilmiş şarj malzemelerinin yerli cevherlerle üretilmesi ile 
hurdadaki dışa bağımlılık da azaltılabilir. 
 
Anahtar kelimeler: Türkiye çelik üretim sanayi, yassı çelik, elektrik ark fırını ile çelik üretimi. 

 
 

ANALYSIS OF TURKEY’S STEEL INDUSTRY  
THE MEANING OF FLAT STEEL PRODUCTION WITH EAF 

 

Abstract 
 
Turkey is the 10

th 
biggest steel producer in the world. It has an annual production capacity of 43 million tons. 

Roughly 31 million tons of steel were produced in 2011 in Turkey. However, the products are not in a well-
balance; the portion of long products is high. Nevertheless, there is an increase in flat products in recent years. 
The increase in flat products is achieved mostly by means of production in electric arc furnaces. In order to 
decrease the ratio of impurities that result from the scrap, raw materials that have been produced by primary 
sources must be charged in addition to scrap-based charge materials, in producing flat steel products in electric 
arc furnaces. Producing primary charge raw materials by local ores can lead to a decrease in the dependence to 
the imported steel scrap.  
 
Keyrds: Turkey’s steel production industry, flat steel products, steel production by electric arc furnace.  

 
 
 

1. Giriş 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 01 Kasım 1925 tarihindeki açılışında yapılan konuşmada Türkiye‘de çelik 
sanayinin kurulması hedef gösterilmişti. Bu konuşmasında Atatürk; “Sanayi fabrikalarına, maden endüstrisine 
ulaşmak için halkın genel ilgisi ile, yeni teşebbüsleri sağlayacak çare ve tedbirleri bulmak zorunlu ve hayati 
ihtiyaçlarımızdır” diyordu. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmış ve 1926 yılında kömür ve demir 
madenlerinin tetkiki ve işletilmesi için onsekiz milyon lira bütçeye konmuştur. 
 
Ülkemiz için demir çelik sanayinin önemi ve kurulmasının gerekliliği 1933 İktisadi Raporunda açık biçimde 
belirtilmiştir. 1934‘de uygulamaya konulan 1. Beş Yıllık Sanayi Planı‘ndaki temel amaç “ülke ihtiyacını 
karşılayacak ve hammaddeleri ülkemizde bulunan sanayi kollarını kurmak” olarak belirtiliyordu. Bu hedeflerin ilk 
sonucu olarak 1932‘de Kırıkkale Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı çelik fabrikası kurulmuştur. Türkiye 
ekonomisinin geleceğine damgasını vuran Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi (EİE) yine bu dönemde kurulmuştur. 
 
Türkiye‘de bu dönemde yapılan altyapı yatırımlarına bağlı olarak tükettiği demir çelik malzemeleri ihtiyacı 
artıyordu ve bu malzemeleri ithal ediyordu. Bu dönemde yassı ürün, demiryolu rayı ve kütük olarak toplamda 
1926 yılında 64 bin ton, 1930 yılında 118.4 bin ton çelik ithal etmiştir[1]. Bu ihtiyaç ve gelişmelere bağlı olarak bu 
dönemde, Türkiye‘de yılda 150 bin ton çeliğin tüketilebileceği, bunun için de 300 ton dolum kapasiteli bir “yüksek 
fırınlı entegre tesisin” kurulmasının uygun olacağı fikri öne çıkıyordu. Yüksek fırının işletilmesi için gerekli olan 
kokun üretimi için kurulacak kok fabrikasından kimya sanayi için çok önemli yan ürünler elde edileceği 
vurgulanıyordu. 
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Bütün bu gelişmeler sonrasında, demir çelik sanayinin kurulması kararı alındı. Tesislerin Karabük‘te kurulması 
kararlaştırıldı. 10 Kasım 1936 yılında İngiliz Hükümeti ile 2.5 milyon sterlinlik kredi anlaşması imzalandı. Bu 
anlaşma uyarınca İngiliz İ. A. Brassert firmasına ihale edilen tesislerin temeli 3 Nisan 1937 tarihinde atıldı. 1939 
yılının sonunda da tesisin kademeli olarak işletmeye alınma süreci başladı. Yine 1939 yılında 30 milyon lira 
sermayeli Karabük Demir-Çelik Müessesesi kuruldu.  
 
Karabük Demir-Çelik Fabrikası (Kardemir) Türkiye ‘nin ilk ve en önemli çelik fabrikasıdır. Mühendisler için okul 
olmuştur. Türk demir çelik sanayisinin uluslar arası alanda meydan okumasını sağlamıştır. Ülkemizin 
günümüzdeki dev çelik üretim fabrikalarına öncülük etmiştir, el vermiştir. Ülkemizin çelik üretim fabrikalarının çoğu 
Kardemir – Karabük havasında doğmuşlar ve yürümeyi öğrenmişlerdir. 

 

2. Türkiye ‘de Çelik Üretim Sanayii 
 
Türkiye’de Kardemir‘den sonra, özel sektörün ilk yatırımı olarak 1956 yılında Metaş kurulmuştur. Uzun ürün 
üreten bu kuruluşlardan (Kardemir ve Metaş) sonra, Türkiye ‘de yassı ürün üreten ilk tesis olan Erdemir, 1965 
yılında faaliyete başlamıştır. Erdemir – Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, 600 milyon lira 
sermaye ile 1961 yılında, Sümerbank, Karabük Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye İş Bankası A. Ş., Ankara Ticaret 
ve Sanayi Odası ile American Coppers Associates firmasının ortaklığında kurulmuştur. Başlangıç kapasitesinin 
470 bin ton olmasına karar verilmiştir. Daha sonra yine devlet eliyle kurulan İskenderun Demir Çelik Fabrikaları 
1975‘den itibaren kademeli olarak işletmeye alınmıştır [1]. 
 
II. Beş Yıllık Kalkınma Planında “kısa dönemde çok karlı görülmeyen bazı sanayileri kurmak ve bunları dış 
rekabetten korumak” ilkesini benimseyen Türkiye, demir-çelik sektöründe özel kesime de yeşil ışık yakmıştır. III. 
Beş Yıllık Kalkınma Planında da “demir çelik ürün maliyetinin uluslar arası alanda rekabet edilebilir düzeyde 
tutulması gereği” vurgulanarak ve “ihracat olanağı yaratılabilir” görüşü benimsenerek bir bakıma “ihracata teşvik” 
sağlanıyordu. Bu dönemde ayrıca “Demir çeliksiz sanayileşme olmaz” ilkesi resmi belgelerde yer almakta idi. 

 

 
 

Şekil 1. Türkiye’nin uzun, yassı ve toplam çelik üretim kapasitelerinin 2005-2010 yılları 
arasındaki değişimi ve 2015 yılı hedefi (milyon ton)[2]. 

 
Bu gelişmeler Türkiye’ye birçok sanayi tesisi kazandırmıştır. 1979-1983 dönemini kapsayan IV. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminin ilk yılında, özel sektör eliyle vasıflı çelik üretmek amacıyla kurulan Asil Çelik üretime 
başlamıştır. Türkiye’de 1980 yılı sonrası sürdürülen ekonomik politikalar kapsamında ark fırınlarına özel elektrik 
tarifesi, vergi iadesi, navlun teşviki gibi olanaklar sağlanmıştır. Bu politikalar, birçok elektrik ark fırınlı tesisin 
kurulmasını getirmiştir. Kurulan bu tesislere sonraki yıllarda yeni tesisler eklenmiş ve günümüzde 40 milyon tonun 
üzerinde kapasiteye ulaşılmıştır. Şekil 1 ‘de Türkiye’nin uzun, yassı ve toplam çelik üretim kapasitelerinin son 
yıllardaki değişimi ve 2015 yılı öngörülen kapasiteler görülmektedir. 
 
Şekil 2‘den izlenebileceği gibi bugün Türkiye coğrafyasının 4 bölgesinde faaliyet gösteren 30 kuruluşun ürettiği 
yıllık çelik miktarı ile çelik üretiminde dünyada 10. sıradadır. Ürettiği ürünler dünyanın dört bir yanına 
pazarlanmaktadır. Ancak ürün yelpazesinde yassı ürün aleyhinde dengesizlik vardır. Çizelge 1 ‘den görüldüğü 
gibi, uzun ürünü tükettiğimizden fazla üretiyoruz, ancak katma değeri daha fazla olan yassı ürün tüketimimizi 
karşılamamaktadır. Yani ülkemiz uzun üründe ihracatçı, yassı üründe ithalatçı konumdadır. Ülkemizin çelik yarı 
ürün ve ürün ticaretinin tablosu Çizelge 2 ‘de verilmiştir. 
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Şekil 2. Türkiye ‘de çelik üreten kuruluşlar ve bölgelere göre dağılımı (30 kuruluş)[1]. 
 

Çizelge 1. Türkiye‘de son yıllarda üretilen ve tüketilen uzun ürün ve yassı ürün 
miktarları (milyon ton) [1]. 

 

Y ı l l a r                         2000     2005     2006     2007     2008      2009     2010     2011       

ÜRETİM                   Uzun Ürün  11.1     15.8      19.2      21.8      22.1       20.7      19.7       22.0 
                                Yassı Ürün    3.1       3.8        4.1        4.3        4.5         4.4        6.6         8.8  
                          Üretim Toplamı   14.1    19.6      23.4      26.1      26.7       25.1      26.3       30.8 
  
YÜKETİM                 Uzun Ürün    6.8       9.1      10.5      12.1      10.3         9.7       11.6      13.4 
                                Yassı Ürün    6.7       9.4       10.7     11.7      11.2         8.3       11.9      12.6  
                        Tüketim Toplamı   13.5    18.5       21.2      23.8      21.5      18.0       23.5      26.0 

 

Son yıllarda ülkemizde uzun ürün-yassı ürün dengesizliğini azaltacak gelişmeler vardır. Bilindiği gibi ülkemizde 
yassı çelik yakın geçmişe kadar sadece Erdemir tarafından üretiliyordu. İsdemir, ilave yatırımlarla yassı çelik 
üreten Yüksek Fırınlı ikinci kuruluş olmuştur. Yassı çelik üretiminde bu kuruluşlara Elektrik Ark Fırınlı tesislerle 
üretim yapan yeni kuruluşlar katılmışlardır. Çizelge 3 ‘den görüleceği gibi bunlar; Çolakoğlu Metalurji, Tosçelik, 
MMK Metalurji ve Habaş kuruluşlarıdır. Türkiye yassı çelik üründe, devreye giren ve süren yatırımlarla yaratılacak 
kapasitelerle, 2013 yılından itibaren net ihracatçı konumuna gelmesi beklenmektedir. 2015 yılından sonra Türkiye 
‘nin 51 MT olacak çelik üretim kapasitesinin kabaca 30 MT ‘unun uzun ürün, 20 MT ‘unun yassı ürün olacağı 
öngörülüyor[2].  
 

Temel olarak çelik hurdası kullanılarak üretim yapan Elektrik Ark Fırınlı tesislerde ulaşılan/ulaşılacak toplam yassı 
çelik üretim kapasitesi, Yüksek Fırınlı tesislerdeki toplam kapasiteden fazladır. Bu gelişme ülkemizde, yassı çeliği 
cevherle üretme alışkanlığını değiştirmiştir. 
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Çizelge 2. Türkiye ‘de son yıllarda ihraç ve ithal edilen çelik ürünlerin, ara ürünlerin miktar 
 ve değerleri[1]. 

 
Y ı l l a r                                        2005      2006      2007       2008       2009       2010       2011      

İHRACAT                Kütük/Blum     Bin ton  2 169     1 582     1 625      2 406      2 205      3 523       2 304 
                                                     Milyon $    773         635        864      1 993         910      1 866       1 524 
                                Slab               Bin ton                                   35           94         218         212            65 
                                                     Milyon $                                   18           70           89          114           45 
                             Yassı Ürün       Bin ton  1 110    1 368      1 144      1 368      1 652       1 520       2 485 
                                                    Milyon $     703       828         984      1 406         948       1 178       2 088 
                        Uzun Ürün             Bin ton  7 596     9 567     10 890    12 937    11 786      9 232     10 236 
                                                    Milyon $  3 178     4 406       6 247    11 253      5 521       5 344      7 200 
                     İhracat Toplamı        Bin ton 10 875   12 517    16 694    16 805    15 861     14 487    15 090 
                     İhracat Toplamı       Milyon $   4 654     5 869      8 113    14 722      7 468       8 502    10 857 
  
İTHALAT              Kütük/Blum       Bin ton    950      1 521       2 497      3 004      3 430       2 345      1 968 
                                                    Milyon $    343         603       1 304      2 584       1 351      1 242      1 356 
                                   Slab            Bin ton    974      1 317          907         845          214           66         180 
                                                    Milyon $    441         617          491         636          134           42         122 
                           Yassı Ürün         Bin ton  6 208     7 296       8 647      8 006        5 580      6 834     6 610 
                                                   Milyon $  3 440     4 035       6 628      8 248        4 248      5 690     6 520 
                        Uzun Ürün            Bin ton     697        743       1 190      1 068           772      1 199     1 360 
                                                   Milyon $    473         527       1 272      1 423           778      1 149     1 560 
                     İthalat Toplamı        Bin ton  8 829   10 877      13 241    12 923        9 996    10 444   10 118 
                     İthalat Toplamı       Milyon $  4 697     5 782        9 695    12 891         6 511     8 123     9 558 

 
Çizelge 3. Türkiye ‘de yassı çelik üreten Yüksek Fırınlı ve Elektrik Ark Fırınlı tesislerin hedef kapasiteleri ve 2010 

ve 2011 yıllarındaki üretim miktarları (x1000 Ton)[1, 2]. 
 

Y ı l l a r                               Hedef Kapasite     2010 Üretimi       2011 Üretimi       

YÜKSEK FIRINLI KURULUŞLAR               Erdemir           3 850  
                                                                     İsdemir           4 000 
                                                   TOPLAM           7 850 
  
EAF ‘Lİ KURULUŞLAR              Çolakoğlu Metalurji           3 000 
                                                                   Tosçelik            2 000 
                                                           MMK Metalurji           2 300 
                                                                      HABAŞ           4 800 
                                                   TOPLAM          12 100 
                    GENEL TOPLAM (slab olarak)         19 950                    7 316                       9 740   

 
Ülkemiz çelik üretiminde kullanılan hammaddeler açısından dışa bağımlıdır. Üretimde kullanılan hurdanın, demir 
cevherinin ve peletin ve ayrıca koklaşabilir kömürün ve kokun önemli kısmı yurtdışından sağlanmaktadır. Çizelge 
4 ‘de çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin ithalat değerleri verilmiştir.  
 

Çizelge 4. Çelik üretiminde kullanılan hammaddelerle ilgili ülkemizin ithalat değerleri[1]. 
 

Y ı l l a r                                     2005       2006      2007       2008       2009       2010        2011 

Demir Cevheri                      Bin ton   4 685      7 209      6 925      5 022      7 772     7 221        7 087 
                                           Milyon $      315         538         637        749         902        924         1 237 
Koklaşabilir Kömür               Bin ton   3 921      4 427     4 934       4 546     4 703     4 977         4 057 
                                           Milyon $      467        558         645       1 103     1 083     1 009         1 062 
Hurda                                   Bin ton 13 316   15 074    17 141     17 415   15 665   19 194       20 914 
                                           Milyon $   3 143     3 912      5 592       8 961     4 240      7 120        9 574 
Sünger Demir                       Bin ton        79          48         138            88          77         278           202 
                                           Milyon $        17          11           38            35          19         100             88 
Pik                                        Bin ton      412        417         892          803        772         557        1 044 
                                           Milyon $      120        119         317          469         229        254           559 
         TOPLAM                MİLYON $   4 062     5 138      7 229     11 317      6 473     9 407      12 520 

 
Çizelge 2 ‘den görüleceği gibi, Türkiye’nin çelik ürün ve yarı ürün ticaretinde, ihracat ile ithalat değerleri arasında 
bir denge, bir yakınlık vardır. İhracat ithalatı karşılamaktadır. Son yıllarda da ihracatın değerleri bir miktar 
yüksektir. Ancak ülkemizde çelik üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen hammaddelerin miktarlarını ve ödenen 
bedelleri gösteren Çizelge 4 ‘e göre, son yıllarda, kriz seneleri hariç, çelik üretimi için kullanılan hammaddelere 
kabaca 10-12 Milyar dolar ödenmektedir. İthalata ödenen toplam bedelin kabaca %20 ‘si cevher ve koklaşabilir 
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kömüre karşılık geldiği kabul edildiğinde, %80 ‘i Elektrik Ark Fırınlı tesislerde kullanılan çelik üretim 
hammaddeleridir. Bunların çok önemli kısmını çelik hurdası oluşturmaktadır.  
 
Görüleceği gibi 2011 yılında 21 milyon ton kadar hurda ithal edilmiş ve 9.5 milyar dolar ödenmiştir. Ülkemizde 
kabaca %25 yerli, %75 ithal hurda kullanılmaktadır. Yerli hurdanın çoğaltılması ancak sınırlı ölçüde mümkün 
olabilir. İthal hurdayı azaltmak için hurdaya alternatif kaynakların yaratılması, bu amaçla AR-GE faaliyetlerinin ve 
planlamaların yapılması gerekir. Ülkemizde kalitesi yüksek olmayan demir cevheri yatakları vardır. Bu demir 
cevheri yatakları değerlendirilerek, çelik üretiminde kullanılabilecek birincil kaynak hammaddeler elde edilebilir. 
 

3. Elektrik Ark Fırınlı Tesislerde Çelik Üretmenin Anlamı 
 
Elektrik Ark Fırınlarında kullanılan demirli hammaddeler; demir çelik hurdası, DRI/HBI ve pik olabilir. Günümüzde 
en fazla kullanılanı demir çelik hurdasıdır. 
 
Çelik üretiminde, hurda kaynaklar kullanılarak değerlendirilmesi, çevrenin korunması açısından da gereklidir. 
Esas olarak hurda duruma gelmiş malzemelerin doğada birikerek çevre kirliliği yaratmasının önlenmesi için 
yeniden değerlendirilmesi gerekir. Çelik hurdaların etkili olarak tekrar tekrar yeniden kazanılması ile, birincil 
kaynak kullanılma durumuna göre, daha az enerji tüketilir, çevre kirliliği ve tahribi azaltılır veya çevre daha az 
kirletilir. Hurdaları ayırma tekniklerinin geliştirilmesi ve ayırma kurallarının uygulanmasıyla, metal üreticisinden 
satılan her bir ürün zamanla verimli şekilde metal üretim proseslerine geri döner.  
 
Demir çelik hurdası atık değil, geri dönüşümde yüksek değeri olan bir hammaddedir. Dünyada günümüzde yılda 
yaklaşık 600 milyon ton hurda ergitilmekte, işlenmekte ve yeni bir çeliğe dönüştürülmektedir. Çelik üretiminde 
hurdanın kullanılması, üreticilerin daha az enerji maliyeti ile üretim yapmasını sağladığı kadar, demir çelik 
üreticilerinin yeryüzünün –sonsuz olmayan- kaynaklarını daha az kullanmasını sağlar. Dünyada cevher kaynağı 
sonsuz değildir. Bugün de üretimlerde kullanılabilir özelliklerdeki cevherler azalmıştır. Dolayısıyla cevhere dayalı 
üretim sürdürülebilir değildir. Buna karşılık dünyada bugün üretilen ve tüketilen çelik, yıllar sonra hurda kaynak 
olacaktır. Yani bugün üretilen 1.5 milyar ton çelik yıllar sonra hurda olacaktır. Bugün yılda kullanılan yaklaşık 600 
milyon ton hurda, yıllar önce üretilmiş çelik ürünlerdir. Kullanım ömürlerini tamamlamış bu çeliklerle tekrar çelik 
ürün üretilmektedir. Bunların da kullanım ömürleri tamamlandığında, yeniden hurda olarak çelik üreticisine 
hammadde olacaktır. Dolayısıyla tekrar tekrar kullanılabilen hurda kaynak sonsuzdur. Yani hurdaya dayalı çelik 
üretimi sürdürülebilir bir üretimdir. Bu gerçek Şekil 3 ‘deki grafikle şematik olarak gösterilmiştir. 
 
Yukarıdaki açıklamalar hurda kaynağın çelik üretiminde en önemli ve vazgeçilmez kaynak olduğunu 
göstermektedir. Çizelge % ‘de son yüz yılda 10 ‘ar yıllık periyotlarla dünyada üretilen çeliğin, kabaca hesaplanmış 
miktarları verilmiştir. Yüz yıllık süreçte dünyada üretilen çelik miktarı kabaca 46 milyar tondur. Çelik üretimi artan 
bir ivme ile artmaktadır. Son 10 yılda üretilen çelik miktarı 11.44 milyar tondur. Son 10 yılda 100 yılda üretilen 
çeliğin %25 ‘i kadar çelik üretilmiştir. Son bir yılda üretilen çelik de 100 yılda üretilen çeliğin %3 ‘ünden fazladır. 
 
Yine Çizelge 5 ’den görülebileceği gibi, çelik üretiminde EAF ‘nin payı 1940-1950 yıllarında hissedilmeye başlamış 
ve sürekli artış göstererek, dünya ortalaması olarak, %35 düzeylerine gelmiştir. Ancak ülkemizde üretilen çeliğin 
%80 kadarı EAF‘li tesislerde üretilmektedir. Dünyada ülkemizle birlikte ABD, İtalya, İspanya, Meksika, İran gibi 
önemli çelik üreticisi ülkelerde de çelik üretiminde EAF ‘li üretimin payı YF ‘lı üretimden fazladır[1]. 
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Çizelge 5. Son yüz yıllık süreçte 10 yıllık peryotlarda dünyada üretilen çelik miktarları 
ve üretimde EAF ‘nin payı. 

 

10 Yıllık Peryotlar                                    Üretilen Çelik (milyar ton)        EAF’nin Payı, % 

1911 – 1920           0.80                                         - 
1921 – 1930           0.96                                         - 
1931 – 1940           1.10                                         -  
1941 – 1950           1.90                                        5 
1951 – 1960           2.80                                        8 
1961 – 1970           4.70                                        14 
1971 – 1980           6.70                                        18 
1981 – 1990           7.40                                        24 
1991 – 2000           8.10                                        32 
2001 – 2010         11.44                                        35 
TOPLAM         45.90 

 
Türkiye’de çelik üretiminde yüksek oranla kullanılan Elektrik Ark Fırını ile üretim, çelik ürün dengesinin 
iyileştirilmesine yönelik olarak, yassı çelik üretiminde de kullanılmaktadır. Elektrik Ark Fırını ile yassı çelik üretme, 
bakır ve kalay içeriği açısından, hurda kaynakların özelliklerinin sorgulanmasını zorunlu hale getirir.  

 

4. Hurdada Bakır ve Kalay Empüriteler 
 
Elektrik ark fırınlarında alışılagelmiş demirli ham madde demir ve çelik hurdalarıdır. Hurdalarda, farklı hurda 
kalitelerine göre değişmekle birlikte, Cu ve Sn empüriteleri önemli düzeylerde bulunabilmektedir. Çelik üretiminde 
Cu ve Sn empüriteleri sıvı çelikten rafine edilemezler, oksitlenme eğilimleri demirinkinden düşüktür. 
 
Bakır ve kalay, sıvı çeliğin katılaşmasında en son katılaşan madde olarak belli bölgelerde toplanır ve çeliğin sıcak 
işlemi sırasında ergiyip östenit tane sınırlarında yayılarak kırılganlığa yol açar. Bakır çeliğin mekanik özelliklerini 
kötüleştirir, sünekliğini düşürür, korozyon direncini arttırır. 
 
Çelikte karbon eşdeğeri gibi artık bakır (Cu) eşdeğeri de tanımlanmaktadır[4]. 
 
Cu(eq) = %Cu + (10%Sb) + (5%Sn) + (2%As) - %Ni  
 
Bağıntıda bulunan Ni, Mo elementleri bakırın ergime sıcaklığını yükseltir, Sb, Sn ve As elementleri bakırın ergime 
sıcaklığını düşürürler. 
 
Çelik hurdaların eski kaynaklarında da, işletme içi ve yeni kaynaklarında da Cu ve Sn empüriteleri, geçmiş yıllara 
göre artmıştır, artmaktadır. Son 15 yılda, genel olarak, hurdada bakır %40 kadar artmıştır. Hurdada bakır; kırpıntı 
hurdalarda %0.35, genel eski hurdalarda %0.20 düzeylerine ulaşmıştır[4].  
 
Japonya’da 1996 yılında hurdada bakır empüritesinin en yaygın karşılaşılan değerin %0.30-0.35 aralığında 
olduğu, %0.50 seviyelerini de bulduğu, ortalama empürite değerlerinin de %0.30Cu, %0.03Sn olduğu rapor 
edilmiştir. Bunlar yüksek değerlerdir. Çelik hurdalarında empüritelerin giderek artması, hurda kalite 
standartlarındaki değerleri artırmıştır. 
 
Hurda kullanılarak çelik üretiminde, çelikteki bakır ve kalayı azaltmanın bazı yollarından bahsedilebilir: (1) Fiziksel 
ayırma, 
(2) Tercihli ergitme (Cu: 1083 C ‘de, Çelik: 1520 C ‘de ergir), 
(3) Demir dışı metal banyosunda Cu ‘ı toplama (Pb ve Al metal sıvı banyolarında çelik çözünmez), 
(4) Sülfür içeren sıvı cüruf kullanılarak Cu’ azaltma (FeS + 2Cu = Cu2S + Fe, Cu2S sıvı çelik sıcaklığında kararlı, 
600 C ‘nin üzerinde kararlı), 
(5) Katı çelik hurdasının klor içeren gaz ile işlemi (Cu+2HCl=CuCl2(g)+H2 ve Cu+Cl2 = CuCl2(g)) 
 
Çelikteki bakırı azaltmak için katı hurdada ve sıvı çelikte yapılabilecek bu işlemlerin sorunu tamamen 
çözemeyeceği ve bazılarının da uygulanmasında zorlukların bulunduğu açıktır. İşlemlerin birçoğu çelik üretiminde 
bir başka ve kapsamlı donanımı ve işlemi gerektirir. Sıvı çelikte sülfür içeren cüruf kullanarak bakırı cürufa 
geçirmek, kitlesel çeliği düşük kükürt içeriği ile üretmeyi zorlaştırır. Dolayısıyla bu işlem pratik olarak uygulanabilir 
gözükmemektedir. Ancak hurdadan ve sıvı çelikten bakır ve kalay empüritelerini gidermek amacıyla, yukarıda 
sıralanan konuları da içeren teknolojik uygulanabilirliği olan çözümlere ulaşmak için yoğun AR-GE çalışmaları 
yapılmalıdır. Bu konu ülkemizin geldiği bugünkü aşama için önemlidir. 
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5. Elektrik Ark Fırını İle Yassı Çelik Üretme 
 
Ülkemizin, geldiği bugünkü aşamada, bakır ve kalayı tolere edilebilir değerlerde bulunduran yassı çeliği 
üretebilmek için, EAF ‘de hurda ile kullanılabilecek birincil kaynaklarla üretilmiş hammaddelere ulaşması ve 
üretmesi gereklidir. Bakır ve kalayın tolere edilebilir içeriği sıra ile, uzun ürün için %0.40 ve 0.06, soğuk 
haddelenmiş sac için %0.04 ve %0.02 ‘dir [4]. Sıcak haddelenmiş yassı ürünlerde de bakır ve kalay içeriği, krom, 
molibden, nikel gibi elementlerin toplamı içinde sınırlandırılmalıdır. Bu bakımdan çelik ürünlerde empüritelerin 
tolere edilebilir sınır değerlerin altında olması, iyi kalite hurda ile birlikte birincil kaynaklardan üretilmiş 
hammaddelerin kullanılması ile sağlanabilir. 
 
Elektrik ark fırınlarında hurda ile birlikte ve hurda yerine, bakır ve kalay gibi zararlı empüriteleri düşük sünger 
demir (DRI/HBI) ve pik demir kullanılabilir. Elektrik ark fırını işletmecileri; gang maddesi fazla (%4-7) olan, 
metalizasyon oranı düşük (%93) olan ve depolanması kötü olan DRI/HBI yerine, homojen bileşimde, %100 metal 
olan ve depolanması mükemmel pik demir kullanmak isterler. Bu isteklerde, elektrik ark fırınında hurda yerine 
DRI/HBI kullanılması durumunda refrakter tüketimi, enerji tüketimi ve üretim süresi artacağından haklılık vardır. 
 
Ülkemizde yüksek fırınlı süreçle çelik üreten üç kuruluşun dışında, cevheri çelik üretiminde kullanan kuruluş 
yoktur. Yukarıda açıklandığı gibi çelik üretiminde çok büyük oranda hurda kullanılmaktadır. Bu ülkemizin çelik 
üretimindeki zayıf tarafıdır. Hurda fiyatları diğer hammaddelere kıyasla daha dalgalı bir seyir izlemektedir. 
Özellikle kaliteli hurda fiyatlarındaki fiyat artışı, elektrik ark fırını ile düşük bakır ve kalay içerikli yassı çelik 
üretmeyi zorlaştırmaktadır. Hurda fiyatlarının artışı sürecektir. Genel olarak bugün dünyada hammadde fiyatları 
yükselmektedir. Buna karşılık, arz miktarının artması ile, ürün fiyatları düşmektedir. 
 
Bu nedenlerle ülkeler hammaddelerini, stratejik ürünlerini kendi ülkelerinde tutma gayretindedirler. Çin, Hindistan, 
İran, Mısır, Rusya ve Vietnam gibi ülkeler hurda ihracatına vergi uygulamaktadırlar. Arjantin, Azerbeycan, 
Endonezya, Güney Afrika, Ukrayna, Kenya ve Uruguay gibi ülkeler de hurda ihracatına miktar sınırlaması 
uygulamaktadırlar. Bunlar dünya hurda ticaretini olumsuz etkilemektedir. 
 
Dünyada üretilen çeliğin %64 ‘ünün üretildiği Asya’da çelik üretiminin %80 ‘i yüksek fırınla ve cevherle 
gerçekleştirilmektedir. Dünyada demir cevheri talebi Brezilya ve Avustralya tarafından karşılanmaktadır. Dünya 
demir cevheri ticaretinde Çin %70 oranında ithalat ile yer almaktadır. Çin’deki çılgın üretimler demir ticaretine 
hareketlilik kazandırmaktadır. Bu hareketlilik demir cevheri fiyatlarını 2004 yılından 2010 yılına 5-6 kat artırmıştır. 
 
Açıklanan bu olumsuzluklardan etkilenmemek için ve özellikle de Türkiye‘nin üretimde ithalata bağımlılığın 
azaltılabilmesi için, çelik üretiminde kullandığı hammaddeyi de yerli üretme strateji benimsenmelidir. Böylece 
ülkede ihtiyaç olan işgücü de yaratılacaktır. Madencilik ve entegre üretim sanayi, ülkelerin kalkınmasında ve 
ekonomik gelişmesinde önemli yeri vardır, büyük katma değer yaratmaktadır. Gelişmiş ülkelerde GSMH ‘da 
madenciliğin payı yüzde olarak; Almanya ‘da 4, Kanada’da 3.7, Avustralya’da 6.5, Şili’de 8.5, G. Afrika’da 6.5 iken 
Türkiye’de ancak 1.2 ‘dir[5]. 
 
Ülkemiz, bilindiği kadarıyla, demir cevheri kaynakları çok olan ülke değildir. Yıllık demir cevheri üretimimiz 5 
milyon ton civarındadır. Madencilik bilgisi olarak, Türkiye demir cevheri rezervi 85 milyon ton, potansiyeli 916 
milyon ton olan bir ülkedir. Günümüzde yıllık 5 milyon ton civarında olan demir cevherinin üretiminde hedef 14.5 
milyon ton olarak gösterilmektedir[5]. 
 
Ülkemizdeki demir cevheri yataklarının çoğu Kayseri-Adana, Balıkesir-Kütahya, Sivas-Malatya, Kırşehir-Yozgat 
bölgelerinde ve Hekimhan ve Divriği havzalarında yoğunlaşmıştır. 27 adet sahadaki bu cevherlerin hemen hemen 
tamamı doğrudan kullanılabilir özelliklerde değildir. Gerekli teknolojik çalışmalarla kullanılabilir duruma 
getirilmelidir. Bunun yanında yeni yatakların bulunması yönünde çalışmalar da sürdürülmelidir. 
 
Bütün bu çalışmalara paralel olarak, cevher sahaları da göz önünde bulundurularak, uygun bulunacak bölgelerde, 
demir cevheri ile kömür gibi yerli kaynaklar kullanılarak, uygun proseslerle, elektrik ark fırınına şarj malzemesi 
üretilmelidir. Ülkemizde ancak bu stratejinin benimsenmesi ile elektrik ark fırını ile yassı çelik üretme sürdürülebilir 
hale getirilebilir. Birincil kaynaklarla üretilmiş bu şarj hammaddeleri, hurdadaki empüritelerin sıvı çelikteki 
konsantrasyonunun düşürülmesini sağlayacaktır. Elektrik ark fırını şarj hammaddesinin yerli cevher ve 
kaynaklarla üretilmesi ile hurdadaki dışa bağımlılık azalacak, ülkede ihtiyaç olan işgücü yaratılacaktır. 
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Abstract 
 
In this study, ballistic impact behavior of quenched and tempered steels was investigated. A low alloy steel was 
selected and austenization, quenching and finally tempering at different temperatures were applied to it. In the 
first stage of the study, all samples were examined using light and scanning electron microscopes to determine 
the matrix phase and secondary phases such as inclusions and primary carbides. In the second stage, the steel 
plates having different microhardness values, as a function of heat treatment conditions, were subjected to 
ballistic impacts at 0º, using 7.62 mm armor piercing projectile. After ballistic impacts, perforated regions of the 
steels were examined to understand the formation of adiabatic shear bands, cracking, failure and perforation 
mode. It is concluded that (i) the steels had tempered martensitic-bainitic matrices after heat treatments, (ii) a 
crater was formed on the front side of the steels, (iii) deformed and transformed adiabatic shear bands had an 
effect on the crack formation and propagation in the matrix, (iv) perforation mode of the steels was typical 
petalling. 
 
Keywords : QT steels, heat treatment, ballistic impact, perforation, failure. 

 

1. Introduction 
 

Metals and their alloys, ceramics, polymers and composite materials can be used as armor materials in structural 
protection technology. The conceptions such as hardness, strength and toughness are the main features for the 
ballistic performance of a given material. Recently, defense industry has been trying to find out materials having 
excellent ballistic performance under any defined threat and all attempts focus on the design of new 
alloys/materials, single or multi composite systems, processing techniques and secondary treatments. For this 
purpose, the search and development studies on blast and penetration-resistant materials (BPRMs) are very 
popular in many disciplines [1-3].  
 
Many metals make great BPRMs, and the most common ones include steels (ferrous alloys), aluminum and 
titanium alloys. The purpose of metals in structural protection is often two-fold: protection against fragments and 
secondly, maintaining structural integrity. Metals are highly useful in protecting structures against explosions 
because of their inherent strength, toughness and energy absorption capability. The most known alloy as 
protection material is the armor steel. The only armor grade steel, which is currently used for structural 
applications, is the rolled homogenous armor (RHA). An armor steel should have properties like (i) high resistance 
to perforation and ballistic impacts, (ii) easy fabricability, (iii) adequate fatigue and wear resistance under service 
conditions. Hardness is an important feature for the materials used for armor strategy. Sangoy et al. reported that 
high hardness of a given armor steel directly determines the ballistic performance and perforation mode. 
However, there is no basic correlation between hardness and resistance to perforation, as measured by the 
protection ballistic limit. However, many studies on the ballistic impact behavior of the steels revealed that 
relationship exists between hardness of the steel matrix and ballistic performance of the steel after dynamic 
impact. On the other hand, toughness is another critical property for a given armor material under a dynamic 
attack of projectiles having high kinetic energies. It is generally considered that armor steels having high 
toughness will be very useful to resist ballistic impacts without being fractured. As it is well known, alloying and 
also heat treatments affect the toughness of the materials [4-8]. 
 
In this study, the effect of heat treatment on the microstructure and hardness of an armor steel was studied. 
Furthermore, dynamic fracture behavior of heat treated steel samples was examined after ballistic shots. 

 

2. Experimental study 
 
2.1. Materials 
 
Table 1 shows the chemical composition of the steel used in this study. The steel has an original alloy design to 
develop a new armor steel. Its ballistic performance, according to MIL-A-12560 and MIL-A-46100 standards, was 
reported Atapek et al. in many studies, as a function of the applied heat treatments [7-13]. Carbon is the major 
element for the strengthening mechanism in the steel. Its low content is due to weldability and forming 
requirements. Manganese and silicon are substitutional elements and very effective on solid solution 
strengthening mechanism. Chromium and molybdenum are the carbide forming elements due to their high affinity 
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to carbon and also these elements play an important role during non-equilibrium transformation from austenite to 
martensite/bainite under rapid cooling. Nickel and cobalt are commonly known as elements having a high 
potential to improve toughness of the matrix. Niobium, titanium and also vanadium are carbide forming elements 
and their sub-micron sized carbides stabilize the austenite grain size which is effective on the grain boundary 
strengthening. Boron behaves as neither substitutional nor interstitial element and promotes the 
martensitic/bainitic transformation. A minimum content of phosphorus and sulphur is desired for high mechanical 
properties of the steels used as armor steel. These elements are very effective on segregation and the formation 
of inclusions [14].  

 
Table 1. The chemical composition of the experimental steel (wt-%). 

 

C Mn Si Ni Co Cr Mo 

0.23 0.19 0.19 0.04 2.35 1.40 0.50 

Nb V Ti B P S Fe 

0.08 0.08 0.002 0.002 0.01 0.01 balance 
 
Steel had been cast as slab at Anadolu Casting Co (Kocaeli-Turkey). After casting, homogenization annealing 
was performed on the slab at 1230 °C followed by rolling at 1200 °C for 11 passes to get a plate 12.7 mm in 
thickness. This thermo-mechanical process was carried out at ERDEMIR Co. (Zonguldak-Turkey) according to 
their standard operating procedures. 
 
The mechanical properties of the steel can vary as a function of applied heat treatment. For an armor steel, the 
hardness of the matrix is the primary feature to provide adequate ballistic performance under any attack. Table 2 
shows the heat treatment conditions for the plates and the hardness values as a function of heat treatment 
applications. For the heat treatment conditions, austenization temperature and time were selected as constant 
parameters. At the low tempering temperature (200 °C), a stress relief annealing effect is valid for the matrix. The 
temperatures such as 500-600 °C cause high toughness effect in addition to secondary hardening mechanism for 
a microalloyed steel [14]. As the tempering temperature increased, steel matrices had higher hardness values 
due to the secondary hardening effect (Table 2). 
 

Table 2. Heat treatment conditions for the experimental steels and hardness values of the matrices. 
 

Material Austenization Quenching 
Medium 

Tempering Hardness, HRC 

Armor-1S 
1000 °C 
60 min. 

Water  
200 °C 
60 min. 

31.0 

Armor-2S 
1000 °C 
60 min. 

Water  
540 °C 
60 min. 

31.6 

Armor-3S 
1000 °C 
60 min. 

Water  
600 °C 
60 min. 

32.0 

 
 
2.2. Ballistic shots 
 

All steel plates (300x1000 mm) were prepared for the ballistic tests performed at Otokar Co. (Sakarya -Turkey). 
Table 3 shows the striking velocities of the projectiles and the shot conditions for the experimental steels.  
 

Table 3. The striking velocities of the projectiles and the shot conditions for the experimental steels as target 
materials. 

 

Material Striking velocity (m/s) Shot conditions 

Armor-1S 843 
Distance : 30 meter 
Shot angle : 0°  
Projectile type : API 55, 7.62-51 armor piercing 
Ambient temperature : 18.7 °C 
Relative humidity : % 42 

Armor-2S 835 

Armor-3S 840  

 
2.3. Metallographical sample preparations and microscopic examinations 
 
Samples taken from the experimental steels before and after the shots (from the perforated zones) were prepared 
by metallographical methods. All samples were prepared by grinding with 320, 600 and 1000 mesh size SiC 
abrasives, respectively and then ground surfaces were polished with 3 μm diamond solution. Etching was carried 
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out with nital (% 3 HNO3) to characterize the microstructure. Zeiss Axiotech 100 light microscope and Jeol JSM 
6060 scanning electron microscope were used for both metallographic and fractographic examinations. 
 

3. Results and Discussions 
 
3.1. Microstructural characterization of the steels  
 
The microstructure of a given material determines the physical and chemical properties under service. For an 
armor steel, the matrix having martensitic/bainitic/tempered martensitic-bainitic structure determines the ballistic 
performance [6, 15]. Several studies emphasized that a martensitic/bainitic structure and morphology of these 
phases, content of retained austenite, austenization/tempering conditions directly affected the final failure mode or 
ballistic performance of heat treated steels used as armor [16-19]. On the other hand, selection of appropriate 
material and processing conditions and resulting microstructural and mechanical properties immensely affect the 
protective characteristics of the material under any dynamic loading. Karagöz et al. reported that alloying, 

solidification modelling under equilibrium conditions, rolling and heat treatment conditions, microstructural factors 
such as matrix, inclusion, segregation etc. and mechanical properties are very effective on the performance of 
quenched and tempered steels used as an armor material [7]. Maweja et al. studied on the characteristics of 
martensite as a function of the Ms temperature in low-carbon armor steel plates and reported that (i) the size of 
individual martensite products (plates or packets, laths or blocks) increased as the Ms temperature increased, (ii) 
the morphology (plate/lath) and size of the individual martensite products dictated the effective “grain size” in 
resulting fracture or perforation due to ballistic impact [19]. Jena et al. showed the role of microstructure on 
performance of a high strength armor steel and concluded that the failure was caused by the decrease in 
resistance of the plates possibly due to higher retained austenite and coarser martensitic structure. They 
emphasized that (i) the importance of microstructural observations in the characterization and quality control of 
the armor plates is noteworthy and (ii) incorporation of microstructural observation along with the mechanical and 
ballistic properties gives a better assurance of the performance of armor plates [17]. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 1. The microstructures of experimental steels; (a) Armor-1S, (b) Armor-2S, (c) Armor-3S. 

 
Figure 1 shows the microstructures of the experimental steels after heat treatments. All microstructures exhibit 
typical tempered martensitic-bainitic structure. Martensitic-bainitic transformations in steels are commonly formed 
under non-equilibrium conditions due to rapid cooling. For many applications, bainite is desired if martensitic 



Atapek, Ş. H. 

 

416 

transformations may not occur. Due to the lowest tempering temperature (200 °C), the matrix given in Figure 1a 
shows the lath type morphology having narrow packets. However, adequate high temperature (500-600°C) 
provides carbon diffusion in the matrix and the matrices have typical decomposed lath morphologies (Figure 1b 
and c). The grain boundaries are clearly seen in the microstructures. As it is well-known that all transformations 
start at these regions and the austenite grain size must be controlled for higher mechanical requirements [14]. 

 
3.2. Macro and micro examinations on perforated steels  
 
After ballistic shot, the perforated steels were cut by wire erosion and Figure 2 shows their cross-sections. It is 
inevitable that a crater forms by the interaction of projectile with target material. Its length and depth depend on 
the hardness of material, strike velocity, geometry of projectile etc. The length/depth ratios of the steels are 3.30, 
3.06, 2.97 for Armor-1S Armor-2S and Armor-3, respectively.  
 
Adiabatic shear bands (ASB's) have been studied in applications ranging from high speed forming to machining 
chips dating back to the 30's. When subjected to high strain-rates, most ductile materials develop highly localized 
shear deformation in narrow bands. The formation is attributed to thermal softening that results from conversion of 
plastic work to heat. But since their first observation, the strongest proponent of the research has been the military 
having an extremely crucial invested interest in the behavior of metals under ballistic impact and their subsequent 
properties during ASB formation [20, 21]. 
 
Adiabatic shear band is formed by a process of thermo-mechanical instability. ASBs can be observed in various 
ferrous and nonferrous metals (such as titanium, aluminum and steels), alloys (such as titanium alloys, aluminum 
alloys and metallic glass), single crystals, polycrystals and polymers. ASBs can be classified into deformed and 
transformed ASBs according to their appearance observed by light microscopy. In microscopic observation, 
localized regions due to dymanic loading appear as narrow bands in which cracks can propagate, leading to 
catastrophic failure of the material. Deformed bands are characterized by a very high shear strain in a very thin 
zone of deformation. Inside the band the grains are highly distorted. In transformed bands, a crystallographic 
phase change occurs. In steels, they are often called ‘white bands’ because of their appearance after etching and 
are quite different from the original matrix. Many early documents attribute the white etching inside shear bands in 
steels to a phase transformation product. A plausible explanation is that at the high temperatures generated 
inside shear bands, steels austenize and subsequently quench into martensites through a phase transformation. 
Some recent TEM results have suggested that the fine substructure may not in fact come from this transformation 
but instead from recrystallization. The residual products within shear bands were found to have formed via 
different mechanisms, related to the locally high temperatures and high shear stresses. The potential 
mechanisms controlling the residual substructures within shear bands include dynamic and/or static recovery, 
dynamic and/or static recrystallization, and phase transformation. Depending on the level of strain achieved within 
the shear bands, the strain rate of the shear band deformation, the shear band microstructures can range from 
highly elongated subgrains, to equiaxed subgrains possessing a high degree of misorientation, to small 
recrystallized grains [3, 15, 22, 23]. 
 
Both deformed and transformed ASBs in addition to crack propagation through them are seen in Figure 3. 
Deformed bands take place in the similar direction of projectile causing the perforation of target material (Figure 
3a). Bassim et al. reported that the tempering condition of martensitic steels had a considerable effect on the 
formation of shear band type and concluded that higher the tempering temperature, higher the tendency for the 
occurrence of deformed ASB rather than transformed ASB. They also identified five stages for the process of 
crack initiation and propagation  inside  ASB’s  in martensitic high  strength  low  alloy  steels: (i) formation of 
microvoids inside the shear bands, (ii) coalescence of  these microvoids to form void-clusters which elongate 
parallel to  the shear bands, (iii) initiation of micro cracks from the ends of the  void-clusters, (iv) lengthwise 
growth and interconnection of  adjacent microcracks, (v) crack growth and propagation to failure [24]. A crack 
propagation through deformed bands (white bands) is cleary seen in Figure 3b. On the other hand, a transformed 
adiabatic shear band formation is illustrated in Figure 3c. The deformed bands are, in all cases, formed close to 
penetration direction and transformed bands are much closer to the centre of the sample. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 2. Macro images of the perforated steels after ballistic shots; 
(a) Armor-1S, (b) Armor-2S, (c) Armor-3S. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 3. Formation of adiabatic shear bands in the steel matrices after dynamic loading;  
(a) Armor-1S, (b) Armor-2S, (c) Armor-3S. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figure 4. Fractographic examination on (a, b) Armor-1S, (c, d) Armor-2S, (e, f) Armor-3S; 
 (a, c, e) the crater regions, (b, d, f) the output line of projectile. 

 
In the literature, several penetration modes for ballistic tests against kinetic energy penetrators are reported. 
These modes can be divided into six groups (i) petalling, (ii) fragmentation, (iii) radial fracture (iv) brittle fracture, 
(v) plugging and (vi) ductile hole growth [6, 15, 25]. If the plate material is thin and ductile, petalling failure usually 
occurs. For the perforated plate, the early states of penetration are characterized by an enlargement of the hole, 
followed by crack propagation, and final bending of trapezoidal petals [26]. As the hardness of a given material 
increases, the capability for plastic deformation decreases. When subjected to dynamic loading such as ballistic 
impact, hardened steels with high hardness levels may be fragmented by giving out debris due to spending the 
kinetic energy of projectile without any plastic deformation [25]. Radial fracture occurs in brittle targets and is 
initiated around the point of impact of the projectile [6]. In general, harder the target, larger the amount of 
projectile erosion and deformation, and better the ballistic performance. Still further up the hardness scale, there 
is a natural upper limit to this relationship because when toughness has diminished to such a low level, the target 
itself simply shatters in a very brittle fashion and offers no structural support [25]. As it is well known, brittle 
fracture is the fracture having no plastic deformation under any kind of loading. Plugging is embodied by the 
ejection from the back of the target of a plug having a diameter about equal to that of the projectile. Plug failure is 
usually initiated by adiabatic shear damage. Hole enlargement by plastic deformation occurs on low resistance, 
ductile material targets which are perforated by undeformable projectiles [6]. A fractographic analysis was done 
on perforated steels to determine the crater regions and output line. All examinations are given in Figure 4. 
Perforated steels were examined in two steps. In the first stage of the examination it is observed that crater 
regions have bright and smooth faces indicating no plastic deformation (Figure 4a, c and e). In the interaction of a 
projectile with the material, kinetic energy is consumed as fracture, deformation and heat energy in general. For a 
given armor material, blunting of a sharp projectile causes a decrease in the efficiency of ammunition. Therefore, 
a requirement for the ballistic performance can be provided. Consuming of energy as fracture plays an important 
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role at this stage. In the second stage of the examination, it is observed that the steels have a plastic deformation 
capability under ballistic impact due to yielding in the output line of projectile. In this stage, the perforation mode of 
the steel is typical petalling (Figure 4, d and f).  

 

4. Conclusions 
 
In this study, ballistic impact behavior of quenched and tempered steels was investigated. The variation of the 
matrices in the perforated regions, the final failure and perforation modes of heat treated steels were evaluated 
and results can be given as follows; 
 
(i)  Heat treated steels exhibited tempered martensitic-bainitic matrices. Tempering at 200 °C caused a typical 

stress relief annealing effect on Armor-1S, however secondary mechanism was possibly active for Armor-2S 
and Armor-3S as indicated by an increase in hardness values. 

(ii)  Macro examinations on perforated steels showed that the craters having certain length/depth ratios occurred  
on the target materials after ballistic shots. The ratios were 3.30, 3.06, 2.97 for Armor-1S, Armor-2S and 
Armor-3S, respectively. 

(iii)  The formation of both deformed and transformed adiabatic shear bands were observed in the direction of 
projectile. These bands were observed as white bands and their effect on cracking was illustrated. 

(iv)  The steels exhibited typical petalling as perforation mode. 
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Abstract 
 
In this study, production of sponge iron by direct reduction of oxides and the effect of reductant on metalization 
were investigated. In the first stage of the study, scale formed during hot rolling of slabs was reduced in a rotating 
furnace using solid and gas reductants. Coal was used as solid reductant and hydrogen released from the 
combustion reaction of LNG was used as the gas one. The sponge iron produced by direct reduction was melted 
and solidified. In the second stage, Hematite ore formed as pellets were reduced using solid carbon in a furnace 
heated up to 1100 ºC for 60 and 120 minutes. Reduction degree of process was evaluated as a function of time 
and the ratio of Cfix / Fetotal. In the third stage, final products were examined using light and scanning electron 
microscopes and microanalysis was carried out by energy dispersive x-ray spectrometer attached to the electron 
microscope. It is concluded that (i) direct reduction using both solid and gas reductants caused higher 
metallization compared to using only solid reductant, (ii) as the reduction time and ratio of C fix / Fetotal increased 
%-reduction of ore increased. 
 
Keywords : Reduction, mill scale, metalization, characterization. 

 

1. Introduction 
 
One of the wastes generated in steel plants is the mill scale which represents about 2% of the steel produced. It is 
formed during the continuous casting and rolling mill processes when steel is submitted to thermal gradients in 
oxidant atmospheres, which promotes the growth of iron oxides layer at the surface of steel. Generally, the 
steelmaking by-products such as dust and mill scale are recycled by the metallurgical processes such as the blast 
furnace and/or the direct reduction reactors that use coal as reducing agent to produce pre-reduced pellets 
intended for the remelt in electric steel plant. In the integrated plants, the mill scale is habitually used as a raw 
material at the sintering plants. This waste is recycled as briquettes used in BOF steelmaking as well as an 
addition to the iron ore pellets designated for blast furnace process. Recycling part of these by-products is already 
supported by the powder metallurgy where the economic recovery is more favorable. It is possible to use the 
scale for pure iron powder production. The reduced iron powder is the most widely used material in powder 
metallurgy industry. The direct reduction process has commonly been used by many companies to obtain metallic 
iron powder by the reaction of iron oxide (magnetite, hematite ore or mill scale) and reducing gases (CO/H2) at 
high temperatures (> 1000°C) [1-3]. 
 
Sponge iron is the metallic form of iron produced from reduction of iron oxide below the fusion temperature of iron 
ore by utilizing hydrocarbon gases or carbonaceous fuels as coal. The reduced product having high degree of 
metallisation exhibits a honeycomb structure due to which it is named as sponge iron. As the iron ore is in direct 
contact with the reducing agent throughout the reduction process, it is often termed as direct reduced iron (DRI). 
Sponge iron is produced primarily both by using non-coking coal and natural gas as reductant and therefore 
classified as coal based and gas based process, respectively. High purity sponge iron powder is currently 
manufactured from high purity iron ore following the basic steps of magnetic separation and milling, primary 
reduction process, hydrogen annealing, and final milling and classification. Due to a promising availability of coal, 
the coal based sponge iron plants share the major amount of its production [4-8]. In this study, direct reduction of 
mill scale in a in a rotating furnace using gas and solid reductants was carried out and then final product was 
analysized to determine the degree of metallization. On the other hand, the effects of reduction time and ratio of 
Cfix / Fetotal on %-reduction was discussed for hematite ore formed as pellets. 
 

2. Experimental study 
 
2.1. Materials 
 

The charge materials, used in production of sponge iron in a rotating furnace, are mill scale, coal and slag 
formers. Mill scale is a steelmaking by-product from the rolling mill in the steel hot rolling process. Mill scale 
contains both iron in elemental form and three types of iron oxides: wustite (FeO), hematite (α-Fe2O3) and 
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magnetite (Fe3O4). The iron content is normally around 70 %, with traces of non-ferrous metals and alkaline 
compounds. Mill scale is formed by flaky particles of a size of generally less than 5.0 mm. The size distribution 
depends on the stage in the process where the mill scale is generated [9]. In this study, the particle size of the mill 
scale is between 400-500 μm. Table 1 shows the contents of raw materials for 1 ton. The slag formers having a 
particle size of ~ 200 μm include bentonite, dolomite, limestone and are added to charge as 20 kg. Table 2 shows 
the contents (%) of slag formers used in the study. The content of coal used in mill scale processing is 67.25 % 
and its particle size is ~ 150 μm.  
 

Table 1. The contents of raw materials (%). 
 

Raw materials % 

Mill scale 76.39 

Coal 22.06 

Slag formers 1.550 

 
 

Table 2. The contents of slag formers used in the study (%). 
 

Slag formers % 

Bentonite 10 

Dolomite 40 

Limestone 50 

 
Hematite ores in pellet form was supplied from ERDEMİR A.Ş. and its reduction by solid carbon having a purity of 
99 % was investigated as a function of of reduction time and the ratio of Cfix / Fetotal. Cfix / Fetotal ratio can be 
described as the amount of carbon necessary to reduce completely the iron oxide that exists in the system [10]. 
Table 3 shows x-ray fluorescence (XRF) analysis of both mill scale and ore materials.   

 
Table 3. XRF anaylsis of mill scale and ore material used in the experimental study. 

 

Materials Fe Mn Si Al Ca Cr K O 

Mill scale 69.10 0.66 0.11 - 0.21 0.10 - 29.82 

Hematite 
ore 

62.40 - 1.20 0.30 0.50 - 0.10 35.50 

 
2.2. Reduction procedure 
 

Industrially iron is produced from iron ores, principally hematite (Fe2O3), magnetite (Fe3O4) by a carbothermic 
reaction that is reduction with carbon, in a blast furnace at temperatures about 800-1600 °C. In the blast furnace, 
iron ore, carbon in the form of coke, and a flux such as limestone are fed into the top of the furnace, while blast of 
heated air is forced into the furnace at the bottom. Reduction of iron oxides occurs either by carbon or by carbon 
monoxide, formed by the gasification of carbon. The reduction process carried out by the carbon is called as 
direct reduction and the reaction can be defined in equation 1. 
 
FexOy + yC = xFe + yCO                 (equation 1) 
 
On the other hand, the reduction process conducted with CO is called as indirect reduction and its reaction is 
given in equation 2 and 3. The reduction of ferrous materials can be indirectly achieved by hydrogen and 
equations 4-6 indicate the stages of reactions. The reduction of iron ores by hydrogen is a gas-solid reaction 
which occurs in two or three stages. For temperatures higher than 570°C, hematite (Fe2O3) is first transformed 
into magnetite (Fe3O4), then into wustite (Fe1-yO), and finally into metallic iron whereas at temperatures below 
570°C, magnetite is directly transformed into iron since wustite is not thermodynamically stable.  
 
FexOy + yCO = xFe + yCO2                (equation 2) 
 
yCO2 + yC = 2yCO (Boudouard Reaction)             (equation 3) 
 
3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 + H2O                (equation 4) 
 
Fe3O4 + H2 → 3FeO + H2O                 (equation 5) 
 
FeO + H2 → Fe + H2O                  (equation 6) 
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The iron also can be produced from its ore by the direct reduction of iron ore by a reducing agent which is coal 
based or may be a gaseous reducing agent, which is called direct reduced iron (DRI) or sponge iron. Direct 
reduced iron (DRI) is a good substitute of scrap for making steel in electric arc furnace, basic oxygen furnace etc. 
and there has been a  rapid worldwide growth in its production. DRI is a solid state product of direct reduction 
processes which is produced either in the form of lump or pellet. Availability of huge amounts of non-coking coal, 
scarcity of coking coal deposits and industrial significance of DRI led to many efforts for the development of many 
direct reduction processes [6, 11]. 
 
In this study, two different techniques were applied for the reduction of ferrous oxide materials. In the first stage, 
the reduction of mill scale was carried out in a rotating furnace using solid and gas reductants to produce sponge 
iron. The coal is used as solid reductant and its features have been given in Section 2.1. The source of hydrogen 
used as gas reductant is liquefied natural gas (LNG). The mixture of gas formed after the decomposition by 
combustion of LNG has 95 % H2. The flow of reduction in the rotating furnace is summarized in Table 4. The 
reduction in the rotating furnace were carried out in two media : (i) solid coal and (ii) solid coal and hydrogen gas. 
After reduction, produced sponge irons are smelted and the decomposition of metal-slag was done. In the second 
stage, the reduction of hematite ore formed as pellets was carried out using solid carbon in a furnace. The 
furnace is heated up to 1100 ºC step by step with 10 °C/min. The pellets having different  Cfix / Fetotal were 
reduced at 1100 ºC for 60 and 120 minutes. Table 5 shows the reduction conditions for ore as pellet form. In order 
to reduce all iron oxides, carbon ratio was selected as 1.5 and 2 times of the theoretical amount. The amount of 
binder in pellet was neglected.  
 

Table 4. The flow of reduction in the rotating furnace used. 
 

Process 

Charging of materials (mill scale + coal + slag formers) to furnace 

 
 1

st
 reduction (entrance to furnace) : ~ 850 – 900 °C 

 
2

nd
 reduction (middle of furnace) : ~ 950 – 1000 °C 

 
3

rd
 reduction (close to nozzle) : ~ 1200 °C 

 
Table 5. The reduction conditions for pellet material. 

 

Carbon ratio Cfix / Fetotal Temperature, °C Time, min. 

1.5 0.48 
1100 

60 

2 0.64 120 

 
2.3. Calculation of ore reduction 
 
The stoichiometric amount of carbon was determined using the reaction given in equation 7. All reduced products 
were cooled from selected reaction temperature to room temperature in the furnace and scaled to determine %-
reduction (R). This value was calculated using equation 8.  
 

Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO                  (equation 7) 
 

% R = (removed oxygen/total oxygen) x 100             (equation 8) 

 
2.4. Microscopic examinations 
 
Solidified sponge iron and its slag were prepared by metallographic methods. Grinding was carried out with 320, 
600 and 1000 mesh size SiC abrasives, respectively and then ground surfaces were polished with 3 μm diamond 
solution. Etching was done with nital (% 3 HNO3) to characterize the microstructure. Zeiss Axiotech 100 light 
microscope and Jeol JSM 6060 and JSM 840A scanning electron microscopes (SEM) were used for 
metallographic examinations. Energy dispersive x-ray spectrometer (EDS) was used for elemental analysis of the 
phases observed in the electron microscope. 
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3. Results and Discussions 
 
3.1. Microstructural characterization of reduced mill scale 

 
In iron-steel making industry, it is desired that sponge iron as an alternative charge material must have high 

degree of iron. The effect of reductant in the reduction conditions is very important in obtaining the final product. 
Figure 1a and b show SEM micrographs of solidified sponge iron reduced by only solid carbon (coal). The solid 
metal form includes coal particle in dark contrast within the matrix and it indicates that the reduction of ferrous 
oxides by coal is unsufficient. An EDS analysis is given in Figure 1c and it shows the degree of metallization in 

the selected image area. The amount of carbon is very high and the amount of iron is lower than that of traditional 
sponge iron (55-65 Fe%). Iron ore can also be reduced by hydrogen. Wagner et al. reported that (i) most of the 

reaction features are very similar to that of the reduction by carbon monoxide and many mechanisms are 
common to both of them, (i) the reduction with hydrogen is endothermic, whereas it is exothermic with carbon 

monoxide and conversely, thermodynamics are more favorable with hydrogen than with carbon monoxide above 
800°C, (iii) with hydrogen, the hot gas fed has to bring enough calories to heat and maintain the solid at a 

temperature sufficiently high for the reaction to occur, (iv) kinetics are also faster with hydrogen [11]. Figure 2a 
and b show SEM micrographs of sponge iron reduced by solid + gas reductants. Hydrogen accompanies coal for 
the reduction mechanism and causes a high degree of metallization. EDS analysis given in Figure 2c indicates 
that the content of iron is higher and  the amount of carbon is lower than the sponge iron reduced by coal only. 

 

3.2. Effect of reduction time and ratio of Cfix / Fetotal 
 
Reaction kinetics in iron ore reduction deal with the rate at which iron oxides are converted to metallic iron by the 
removal of oxygen. The rate of a chemical reaction increase with increase in temperature. For this reason the 
reaction kinetics are not generally a matter of great importance in the blast furnace because of the high 
temperatures at which the furnace is operated. On the other hand, in DR processes where the iron is reduced in 
the solid state, the maximum temperature is below the melting temperature and the reaction rates are slower. For 
direct reduction of iron ore, the mechanisms are complex because the oxide must go through a series of step 
wise changes before the conversion is complete. The slowest step in the process determines the overall reaction 
rate and is referred to as the rate controlling step [12]. Aguilar et al. reported the reduction process for a given 
spherical pellet material and they illustrated a schema explaining the reduction from outside to core. The 
reduction of hematite to metallic iron is carried out by the following reactions (equation 9, 10 and 11) [13]. 
 

3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2                (equation 9) 
 

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2                 (equation 10) 
 

FeO + CO = Fe + CO2                  (equation 11) 

 
Figure 3 shows the the effects of reduction time and ratio of Cfix / Fetotal on %-reduction. As it is seen clearly, as 
reduction time increases %-reduction increases. The reduction of the iron oxides takes place in a series of 
sequential steps. The overall rate will be determined by the slowest process in the series. Baliarsingh et al. 

summarized the possible consecutive steps which are (i) transport of gaseous reductant from the bulk gas phase 
to the particle surface through a boundary gas film, (ii) molecular diffusion of the gaseous reductant through the 
product layer to the reaction interface, (iii) adsorption of the gaseous reductant at the interface, (iv) reaction at the 
interface, (v) desorption of the gaseous products from the interface, (vi) mass transport of iron and oxygen ions 
and transformations in the solid phase, formation and growth of reaction products e.g magnetite, wustite, iron, (vii) 
molecular diffusion of gaseous products through the product layer to the particle surface, (viii) transport of the 
gaseous products from the particle surface through the boundary gas film to the bulk gas phase [12]. All these 
mechanisms require adequate reaction time and this explains why the metallization, in other words, %-reduction 
increases as a function of time. On the other hand, carbon and its solid/gas compounds are the driving force for 
all mechanisms. An increase in the ratio of Cfix / Fetotal directly affects the metallization in the positive direction and 
as a result a linear relationship between the ratio of Cfix / Fetotal and %-reduction is obtained. Figure 3 shows that 
as the ratio of Cfix / Fetotal increases %-reduction directly increases. 
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(a) 

 
                                  (b) 

 
(c) 

 
Figure 1. (a) and (b) SEM micrographs of solidified sponge iron after reduction by solid reductant (coal), (c) 

EDS analysis of matrix illustrated in (b). 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 2. (a) and (b) SEM micrographs of solidified sponge iron after reduction by solid + gas reductants 
(coal+H2), (c) EDS analysis of matrix illustrated in (b). 
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Figure 3. %-reduction as a function of  the reduction time and the ratio of Cfix / Fetotal. 

 

4. Conclusions 
 

In this study, reduction of ferrous oxide materials like mill scale and hematite as pellet was studied. Two distinct 
tenhniques were used for the reduction. In the first stage of the study, a mixture consisting of mill scale, coal and 
slag formers was tried to be reduced in a rotating furnace. The reduction was carried out using solid reductant as 
coal and also hydrogen which was obtained from the combustion LNG. After reducing, the metallization was 
clarified by phase analysis. In the second stage, hematite ore as pellet was reduced in a furnace. Its %-reduction 
was evaluated as a function of the reduction time and the ratio of Cfix / Fetotal. The results can be given as follows; 
 
(i)  Reduction of mill scale could be achieved using solid plus gas reductants. EDS analysis displayed that higher 

metallization (higher iron and lower oxygen contents) was obtained in the system having adequate coal plus 
hydrogen concentration. 

(ii) Reduction of hematite ore as pellet depended on the reduction time and ratio of Cfix / Fetotal.  As the reduction 
time in addition to the ratio of Cfix / Fetotal increased, %-reduction indicating the metallization increased.  
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TUFALDEN STRONSİYUM FERRİT MIKNATIS ÜRETİMİ 
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Özet  
 
Bu çalışmada izotropik stronsiyum hekzaferrit kalıcı mıknatısların, geleneksel seramik üretim yöntemi ile, doğal 
kaynaklar ve tufal kullanılarak üretilmesi araştırılmıştır. Stronsiyum hekzaferrit mıknatısın üretimi, stronsiyumun 
doğada bulunan sülfatlı cevheri sölestinden elde edilen stronsiyum karbonat kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Demir 
oksit kaynağı olarak da, çelik üretim fabrikalarında çelik üretimi sırasında oluşan tufal kullanılmıştır. Mıknatıs 
üretimi sıra ile başlıca, stronsiyum karbonat ve tufal karışımlarının kalsinasyonu ve ferritleştirilmesi, elde edilen 
ferritin şekillendirilmesi, sinterlenmesi ve manyetizasyonu işlemleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 
hammaddelerin karışım oranları ve kalsinasyon ve sinterleme süreleri parametre olarak alınmıştır. Çalışmada en 
yüksek stronsiyum ferrit oranına, 1/5.4 SrCO3/Fe2O3 oranındaki harmanın 1250 C sıcaklıkta 6 saat kalsinasyonu 
ile ulaşılmıştır. Bu koşullarda elde edilen izotropik stronsiyum hekzaferrit kalıcı mıknatıslar en yüksek manyetik akı 
yoğunluğu değerini vermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Stronsiyum ferrit mıknatıs, tufal, stronsiyum karbonat, kalıcı mıknatıs.  

 

THE PRODUCTION OF STRONTIUM FERRITE MAGNETS FROM 
STEEL PRODUCTION SCALES 

 

Abstract 
 
The production of strontium hexaferrite permanent magnets by the production method for traditional ceramics 
using natural sources and steel production scales was investigated. The production of strontium hexaferrite 
magnets was achieved by using strontium carbonate, which is obtained from celestite, which is a natural 
sulphate-containing ore of the element strontium. Rolling-mill scales and other residues that are formed during 
production of steel in steel production plants were used as the source of iron oxide. Magnet production was 
achieved through, in order, calcination of the mixture of strontium carbonate and scale, transformation of the 
product to ferrite, then shaping, sintering and magnetization of the obtained ferrite. Mixing ratio of the 
compositions that are used as raw materials and reaction times for calcination and sintering processes were 
determined as parameters in experiment conditions. The highest strontium ferrite ratio was achieved by calcining 
the mixture having the ratio of 1/5.4 SrCO3 /Fe2O3 at 1250 °C temperature for 6 hours. Isotropic strontium 
hexaferrite permanent magnets that were obtained in these conditions have proofed the highest values for 
magnetic current density.  
 
Keywords: Strontium ferrite magnet, scale, strontium carbonate, permanent magnet.  

 
 
 

1. Giriş ve Amaç 
 
Manyetik malzemeler genel olarak, yumuşak ve sert manyetik malzemeler şeklinde iki gruba ayrılırlar. Bu ayrım 
koerziviteye (H değeri) ve Şekil 1 ’de görülen histerisiz eğrilerinin farklarına dayanmaktadır. Sert manyetik 
malzemeler zor manyetize olurlar ve manyetiklikleri zor giderilir. Sert manyetik malzemeler, yüksek manyetik akı 
yoğunluğuna (B değeri) ve yüksek koerziviteye (H değerleri) sahiptirler ve kalıcı mıknatıs olarak kullanılırlar.  
 
Endüstriyel ölçüde sert manyetik malzemeleri üretmek için gerekli malzeme sistemi sayısı sınırlıdır. Bunlar 
bulunuş tarihlerine göre; AlNiCo (1930 ’ların sonu), sert ferritler (1950), Sm-Co mıknatıs ailesi [SmCo5 (1960 ’ların 
sonu) ve Sm(CoFeCuZr)7-8 (1970 ’lerin sonu) olarak iki grup] ve NdFeB (1980 ’lerin ortası) mıknatıs ailesidir. 
 
Sert manyetik malzemelerin, yani kalıcı mıknatısların başlıca manyetiklik özellikleri ve CGS birimleri:  
Maksimum enerji değeri, (BH)max, MGOe,Manyetik akı yoğunluğu, Br, Gauss,Koersivite, Hc, Oersted‘dir[1]. 

 
Kalıcı mıknatısların koersiviteleri genellikle 120 Oersted ’den büyüktür. Bazı kalıcı mıknatısların başlıca manyetik 
özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Sert ve yumuşak manyetik malzemelerin histerisiz eğrileri [1]. 
 

Çizelge 1. Bazı kalıcı mıknatısların manyetik özellikleri [2]. 
 

Kalıcı 
Mıknatıslar 

Br, (kGauss) 
(CGS birimi) 

Hc, (kOe) 
(CGS birimi) 

(BH)maks, (MGOe) 
(CGS birimi) 

(BH)maks, kj/m
3
 

(SI birimi) 

AlNiCo 10-15 0.8-1.5 2.5-9 19-71 

SrFe12O19 1.8-4 2-3.5 2-4 15-31 

SmCo5 8-10 7-8.5 13-22 102-173 

Sm2Co17 10-12 6-9 22.5-27.5 177-272 

NdFeB 13.5-16 9-11 25-35 197-275 
 
Kalıcı mıknatıslar motorlar, jeneratörler, manyetik ayırıcılar, tutacaklar, elektron tüpleri, manyetik rezonans 
görüntüleme sistemleri gibi sağlıktan elektroniğe, otomotivden madenciliğe kadar pek çok alanda 
kullanılmaktadırlar. Kalıcı mıknatısların en önemli uygulama alanları elektrik motorları ve jeneratörlerdir. Güçleri 
kol saati motorlarında mikrowat seviyesinde iken, endüstriyel uygulamalarda yüzlerce kilowatt olabilmektedir [2]. 
 
Ferrit kalıcı mıknatısların genel formülü MO.6Fe2O3’dür. Burada M; baryum, stronsiyum veya her ikisinin birleşimi 
olabilir [1]. Bu mıknatıslar ferrit tozlarının şekillendirilip sıkıştırıldıktan sonra sinterlenmesiyle üretilmektedirler. 
Ferrit kalıcı mıknatıslar dünyada en çok kullanılan kalıcı mıknatıslardır. Diğer kalıcı mıknatıslara göre düşük enerji 
yoğunluğuna sahiptirler. Fakat, düşük maliyetinden, kısmen yüksek koersivite ve düşük yoğunluklarından dolayı 
motorlar, jeneratörler, hoparlör ve oyuncaklar gibi yerlerde çok geniş kullanım alanına sahiptirler [2, 3]. Bu tip 
elektrikli cihazların yaygınlaşması ferrit mıknatıslara olan ihtiyacı artırmaktadır.  
 
Geleneksel ticari seramik stronsiyum ferrit üretim yöntemi dışında ultra-ince SrFe12O19 tozu hazırlamak için; 
hidrotermal [4], tuz-ergitme (salt-melt) [5], kimyasal birlikte çöktürme [6] ve sol-jel [7] gibi düşük sıcaklık kimyasal 
yöntemleri de kullanılmaktadır. 
 
Stronsiyum ferrit mıknatısların üretiminde, üretim yönteminin dışında, maliyet ve hammadde kullanılabilirliği 
önemlidir. Stronsiyum ferrit üretiminde ticari olarak kullanılan hammaddeler genellikle demir oksit ve stronsiyum 
karbonattır. Stronsiyum karbonat, doğal cevheri olan sölestin mineralinden üretilmektedir. Demir oksit daha 
stratejiktir [8]. 
 
Sölestinden SrCO3 üretiminde kullanılan ticari öneme sahip iki yöntem vardır. Bunlar indirgeme yöntemi [9] ve 
soda yöntemleridir (doğrudan çevirme) [10]. İndirgeme yönteminde, SrSO4 1000 °C üzerinde kömürle (kok) 
redüklenerek suda çözünebilen SrS ’e dönüştürülür. Sülfür sıcak suda liç edilerek soda külü, amonyum bikarbonat 
veya CO2 ile stronsiyum karbonat olarak çöktürülür. Soda yönteminde ise ince toz halindeki sölestin sıcak 
sodyum karbonat çözeltisinde reaksiyona sokularak yer değiştirme reaksiyonuyla SrCO3 üretilir ve yan ürün 
olarak sodyum sülfat oluşur [11]. 
 
Bu çalışmada, doğal madde olan sölestin cevheri ve çelik üretim tesisi tufali ile ferrit mıknatısın üretilebilirliği 
araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında ferrit mıknatıs üretiminin temel endüstriyel maddesi olan SrCO3 ‘ın 
üretimi sölestin cevherinden soda yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Üretilen SrCO3 ara maddesini tufal ile belirli 
oranlarda karıştırarak ve kalsine ederek stronsiyum ferrit üretilmiştir. Üretilen stronsiyum ferrit daha sonra presle 
kalıpta şekillendirerek ve sinterleyerek ve manyetizasyon işlemi uygulayarak ferrit mıknatıs üretilmiştir. Çalışmada 
kullanılan hammaddelerin karışım oranları, kalsinasyon ve sinterleme süreleri parametre olarak ele alınmıştır. 
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2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Kullanılan Malzemeler: 
 
Bu çalışmada temel olarak tufal ve sölestin cevheri kullanılmıştır. Tufal Kroman A. Ş ‘den, sölestin cevheri de 
Barit Maden Türk A. Ş. ’den sağlanmıştır. Sölestin cevheri Sivas-Akkaya yöresine aittir. Cevherinin kimyasal 
analizi Çizelge 2 ’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2: Sölestin cevherinin kimyasal analizi. 
 

Madde SrSO4 BaSO4 CaSO4 CaCO3 MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

%ağırlık 95 0.5 3.0 0.3 0.04 0.3 0.03 0.5 
 
Çalışmada kullanılan tufal EAF ile çelik üreten Kroman A. Ş. ‘nin sürekli döküm alaşımsız çelik kütüklerin tufalidir. 
Beton çeliği ve profil üreten çelik fabrikalarında üretilen çeliklerin bileşiminde, demirin yanında yaklaşık %1.5 
oranında demir dışı metal ve empüriteler olabilir. Bu çelikler yaklaşık %0.2 karbon (tufalde yanar, daha az), %0.7 
manganez, %0.2 silisyum ve %0.5 kadar bakır ve krom gibi diğer maddeler içermektedir. Dolayısıyla alaşımsız 
yapı çeliğinde oluşan tufalin içeriğindeki demirli madde (oksit şeklinde) oranı %98.5 civarındadır.  
 
Tufalin XRD Rietvelt analizi diyagramı Şekil 2 ’de verilmiştir. XRD Rietvelt yarı kantitatif analiz sonucuna göre 
tufalde %49.8 manyetit, %13.3 hematit ve %36.9 wüstit bulunmaktadır. Tufal halkalı öğütücüde öğütülerek 
çalışmada kullanılmıştır.  
 
Tufalin yüksek demir ve düşük empürite içermesinden ve kararlı kimyasal yapısından dolayı ikincil hammadde 
olarak değeri vardır. Tufal çelik üretim tesislerinde sürekli döküm, tavlama ve haddeleme sırasında yaklaşık 
olarak 30 kg/ton kadar açığa çıkar. Bu da ülkemizde günümüzde yılda kabaca bir milyon ton tufalin açığa çıktığını 
ifade eder. Önemli bir kaynaktır, değerlendirilmesi gerekir. 

 
2.2. SrCO3 Üretimi 
 
Sölestin cevheri, halkalı öğütücüde öğütülmüş ve deneylerde 100 μm elek altı kullanılmıştır. Katı/sıvı oranı 1/10 
olacak şekilde, molar oranı sölestinin 7 katı olan (ağırlık oranı 577.3 g Na2CO3/kg Sölestin) sodyum karbonat ilave 
edilmiş ve 80 °C ‘de sulu çözelti hazırlanmıştır. Bu karbonat çözeltisine sölestin cevheri eklenerek 4 saat süre ile 
karıştırılmış ve yer değiştirme reaksiyonu ile, SrCO3 katı faza, Na2SO4 da çözeltiye alınmıştır. 
 
SrSO4(k) + Na2CO3(s) → SrCO3(k) + Na2SO4(s)              (1) 
 
Katıyı ve sıvıyı ayırmak amacıyla süzme işlemi yapılmıştır. Katı stronsiyum karbonattan sodyum sülfatı 
uzaklaştırmak için iki defa sıcak su ile süzme-yıkama işlemi yapılmıştır. Ardından kurutma işlemi yapılmıştır.  

 

Şekil 2:Tufalin XRD Rietvelt analizi diyagramı. 
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Üretilen SrCO3 konsantresindeki stronsiyum karbonat miktarı, SrCO3 konsantresinin HCl ile tepkimeye 
sokulmasıyla sağlanan stronsiyum çözeltisinde Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ile stronsiyum oranının 
belirlenmesi ile saptanmıştır. Dönüştürme sonrası konsantrenin %94 SrCO3 içerdiği belirlenmiştir. Deneylerde 
SrCO3 kaynağı olarak bu konsantre kullanılmıştır. 

 
2.3. SrFe12O19 Üretimi 
 
Toz haldeki tufal ile SrCO3 konsantresi belirlenen oranlarda karıştırılmıştır. Tufal ve SrCO3’ın elek analizi 
sonuçları Çizelge 3 ’de verilmiştir.  
 

Çizelge 3. Tufal ve SrCO3’ın elek analizi 
 

 Tane Boyutu (µm)  

 +212  -212+106  -106+75  -75  

%SrCO3  1.8  31.4  18.0  48.8  

%Tufal  4.5  35.6  10.6  49.3  
 
Tufaldeki demire eşdeğer hematit hesaplanarak stronsiyum hekzaferrit bileşimlerinin harmanları SrO/Fe2O3 
oranları 1/6, 1/5.4 ve 1/6.6 olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu oranlardaki harmanlar üç boyutlu karıştırıcıda 20 ’şer 
dakika karıştırıldıktan sonra 1250 °C sıcaklıkta 2, 4 ve 6 saatlik sürelerde kalsinasyon ve ferritleşme işlemine tabi 
tutulmuşlardır. İşlemlerin planı Çizelge 4 ’de verilmiştir. 
 
Üretilen stronsiyum ferrit tozları, bağlayıcı özellikte olan %1.5 oranında %30 ’luk PEG (polietil glikol) çözeltisi ile 
karıştırılıp hidrolik preste 625 MPa basınç uygulanarak 11 mm çapında silindirik tabletler biçimde 
şekillendirilmiştir. Üretilen silindirik tabletler elektrik direnç fırınında, önce bağlayıcıyı uzaklaştırmak için 450 °C 
sıcaklıkta 1 saat tutulmuş, daha sonra 1250 °C sıcaklıkta 4 saat sürede sinterleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Sinterleme sonrası tabletlerin yoğunlukları piknometre ile ölçülmüştür.  
 
Sinterlenen tabletlerin manyetizasyon işlemleri AKSA Magnet Endüstri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ‘inde 
permeagraf (NIM B-H Tracer DGN-1) cihazında 1.5 Tesla maksimum manyetik alanda gerçekleştirilmiştir. Aynı 
cihaz yardımıyla, üretilen mıknatısların manyetik özellikleri ölçülüp histerisiz eğrileri çıkartılmıştır. 
 
Tufalin ve stronsiyum ferrit ürünlerin karekterizasyonları PHILIPS PANalytical PW 3060/40 marka 
X-Işınları Difraktometresi ile Cu Kα radyasyonu ile yapılmıştır. 

 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Çalışmada elde edilen stronsiyum hekzaferrit ürünlerin yarı kantitatif analizleri X-ışını piklerinin şiddet ve 
yüksekliklerine göre Rietvelt yöntemiyle belirlenmiştir. X-ışınları yarı kantitatif analiz sonuçlarına göre SrFe12O19 
fazı bütün ürünlerde yüksek oranlarda bulunmaktadır. Ürünlerde demir oksit bileşeni olarak bir miktar Fe2O3 da 
bulunmaktadır. Stronsiyum ferrit ürünlerin içerdiği stronsiyum ferrit ve hematit fazlarının XRD Rietvelt yarı 
kantitatif analiz sonuçlarına göre oranları Çizelge 4 ’de, X-ışınları diyagramları Şekil 3 ’de verilmiştir. 
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Şekil 3. Stronsiyum ferrit ürünlerin X-ışınları diyagramları. 
 

Çizelge 4. Stronsiyum hekzaferrit mıknatısların üretiminde harmanların karışım oranları, kalsinasyon süreleri ve 
elde edilen stronsiyum ferrit ürünlerin XRD Rietvelt analizleri.  

 

Kodu Harmandaki 
SrCO3/Fe2O3 oranı 

Kalsinasyon 
süresi, Saat 

XRD Rietvelt analizleri, %ağırlık. 
Fe2O3 SrFe12O19 

1.1 1/6.0 2 18.7 81.3 

2.1 1/6.0 4 16.0 84.0 

2.2 1/6.6 4 19.0 81.0 

2.3 1/5.4 4 14.9 85.1 

3.1 1/6.0 6 12.5 87.5 

3.2 1/6.6 6 14.5 85.5 

3.3 1/5.4 6 12.1 87.9 
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Çizelge 4 ‘den görülebileceği gibi en fazla stronsiyum ferrit fazına 1/6 (SrO/Fe2O3) orandan daha az tufal 
kullanılan harmanın 6 saat kalsinasyon ve ferritleşme reaksiyonu sonucu oluşan 3.3 kodlu numunede ulaşılmıştır. 
1/5.4 oranla harmanlanmış bu numunede stronsiyum ferrit oranı %87.9 ‘dır.  
 
Literatürde tek faz stronsiyum ferrit oluşturmak için SrO/Fe2O3 oranlarının 1/5, 1/5.5 ve 1/6 oranları denenmiş ve 
bu oranlarla başarılı olunduğu bilgisi vardır [12, 13, 14]. Bu, karışım hazırlanırken stronsiyum bileşeninin demir 
bileşenine göre fazla olmasının tek faz stronsiyum ferrit oluşturmada pozitif yönde etki ettiğini açıklar. 
 
En az stronsiyum ferrit miktarı, 1/6 oranlar kullanılarak hazırlanan karışımın 2 saat kalsinasyon ve ferritleşme 
işlemi sonucu 1.1 kodlu numunede %81.3 olarak görülmektedir. Hazırlanan karışımlardaki tufal oranı arttıkça 
yapıda, ferritleşme reaksiyonuna girmemiş hematit fazının arttığı görülmektedir. 1/6 oranın altında tufal kullanılan 
numunelerde stronsiyum ferrit fazı, 1/6 oranında ve 1/6 oranının üzerinde tufal kullanılarak hazırlanan 
numunelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuç 1/6 oranından daha fazla stronsiyum karbonat karışımı 
ile stronsiyum ferrit konsantrasyonunun arttırılabileceğini göstermektedir. Sonuçlardan ayrıca, stronsiyum ferrit 
oranının kalsinasyon ve ferritleştırme işlem süresinin artmasıyla arttığı görülmektedir.  
Manyetizasyon işlemi ile mıknatıslık özelliği kazandırılan numunelerin manyetik özelliklerini gösteren maksimum 
enerji değeri (BHmaks.), koersivite (Hc) ve manyetik akı yoğunluğu (Br) ve ayrıca yoğunlukları Çizelge 5 ’de 
verilmiştir.  
 

Çizelge 5. Numunelerin manyetik özellikleri ve yoğunlukları. 
 

Kodu Br, kGs  Hc, kOe  BHmaks, kj/m
3
  Yoğunluk, g/cm

3
  

2.1 1.627 2.464 3.8 4.87 

2.2 1.540 2.482 3.5 4.84 

2.3 1.845 2.535 5.0 4.93 

3.1 1.775 2.156 4.2 4.76 

3.2 1.582 2.428 3.7 4.75 

3.3 1.862 2.347 4.8 4.81 
 
Tufalden üretilen stronsiyum ferrit mıknatısların manyetik özellikleri olarak, manyetik akı yoğunlukları, B r, 
sinterlenmiş izotropik stronsiyum ferrit mıknatıslar için literatürde belirtilen değerlere ulaşmıştır. Sinterlenmiş 
izotropik stronsiyum ferrit mıknatıslar için 1.8 kGs değeri literatürde ulaşılan Br değeri olarak belirtilmektedir [1,15]. 
Çalışmada 1.845 ve 1.862 kGs değerlerine ulaşılmıştır. 
 
Ferritleşme reaksiyonunun süresi arttıkça yapıdaki stronsiyum ferrit fazının artmasıyla kalıcı mıknatıslık 
artmaktadır. Doğal stronsiyum karbonat ve tufal kullanılarak üretilen mıknatısların koersivite değerleri 2.0-2.5 kOe 
aralığında kalmıştır. Yapıda bulunan safsızlıklar istenilen değere ulaşılamamasına neden olmuştur. SrCO3 
içerisindeki safsızlıklar maksimum enerji üretimi değerlerine olumsuz etki yapmıştır. Hazırlanan karışımlarda tufal 
oranı arttıkça maksimum enerji değeri, BHmaks. belirgin bir şekilde düşmüştür. 
 
Çalışmada elde edilen mıknatısların yoğunlukları 4.75-4.93 g/cm

3
 olarak ölçülmüştür. Standartlara göre 

stronsiyum ferrit mıknatıslar için yoğunluk değerleri 4.9-5.1 g/cm
3 

olmalıdır. Mıknatısların yoğunlukları manyetik 
özellikler üzerinde, özellikle maksimum enerji değerinde etkilidir. Şekil 4 ‘de 3.3 kodlu numunenin histerisiz eğrisi 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. 3. 3 kodlu numunenin histerisiz eğrisi. 
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4. Sonuçlar 
 
Sölestin cevherinden elde edilen SrCO3 konsantresi ile tufal kullanılarak geleneksel seramik üretim yöntemiyle 
stronsiyum ferrit mıknatıs üretilmiştir. Mıknatıslarda elde edilen 1.862 ve 1.845 kGs manyetik akı yoğunlukları 
ferrit mıknatıslar için yeterli görülen değerlerdir. Yine elde edilen 2.5 kOe düzeylerdeki koersivite değerleri de ferrit 
mıknatıslar için yeterli görülen değerlerdir. Bu sonuçlarla, atık olarak değerlendirilen tufal ile katma değeri yüksek 
ferrit mıknatıs ürün üretilebileceği gösterilmiştir. 
 
Mıknatıs üretiminde sölestin cevheri herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan atmosferik koşullar altında 
soda yöntemiyle doğrudan stronsiyum karbonata çevrilerek kullanılmıştır.  
 
Stronsiyum ferrit stokiometrisine en yakın oran olan 1/6 SrO/Fe2O3 hedef oranından daha fazla SrCO3 

kullanılması ile elde edilen üründeki stronsiyum ferrit (SrFe12O19) oranı artmıştır. Ferrit üründeki stronsiyum ferrit 
(SrFe12O19) oranı ve kalıcı mıknatıslanma değeri 1/5.4 SrO/Fe2O3 oranında en yüksek değere ulaşılmıştır.  
 
Ferrit üründe stronsiyum ferrit (SrFe12O19) oranı ve manyetik özellikler kalsinasyon ve ferritleşme reaksiyon süresi 
arttıkça artmaktadır. 
 
Elde edilen mıknatısların yoğunlukları düşüktür. Mıknatısların yoğunlukları manyetik özellikleri, özellikle 
maksimum enerji değerini düşürür [15]. 
 
Üretilen stronsiyum ferrit mıknatısların manyetik özelliklerinin arttırılması için kullanılan maddelerin safsızlıklarının 
azaltılması, manyetik özellikleri artırıcı ilavelerin yapılması, ferritlerin manyetik alanda yönlendirilerek 
şekillendirilmesi, son ürün mıknatısın yoğunluğunun arttırılması vb. yönünde çalışmalar yapılmalıdır.  
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Özet 
 
Günümüzde, çelik için sürekli tavlama proseslerinin kullanılmasıyla geleneksel yüksek mukavemetli(<700 MPa) 
ve ultra yüksek mukavemetli çeliklerin(>700MPa) üretilmesine olanak sağlanmıştır. IF çelikler, yüksek 
mukavemetli düşük alaşımlı çelikler, çift fazlı (DP) çelikler, TRIP, kompleks fazlı ve martensitik çelikler gibi ileri 
yüksek mukavemetli çelikleri (AHSS-advanced high strength steel) ve ultra ileri yüksek mukavemetli çelikleri (ultra 
advanced high strength steel, U-AHSS (TWIP, TRIPLEX vb.) bu grubun içindedirler. Bu çelikler yüksek dayanım 
özelliğinin yanında süneklik, derin çekilebilirlik, kaynaklanabilirlik gibi özellikleri ile otomotiv sektörü başta olmak 
üzere birçok sektörde yassı çelik ürünü olarak kullanım alanı bulurlar. U-AHSS çelikleri, AHSS çelikleri ile aynı 
mukavemet değerlerine sahip olmasına karşın çok daha yüksek uzama değeri ile dikkat çeker. 
Bu çalışma, geleneksel yüksek mukavemetli ve ileri yüksek mukavemetli yassı çeliklerde meydana gelen yeni 
gelişmeleri kapsayan bir derlemedir. Özellikle çift fazlı çelikler, TRIP çelikleri gibi üstün mukavemet ve üstün 
şekillendirme kabiliyetine sahip AHSS çeliklerinin yanı sıra gelecekte önem kazanacak UHSS çeliklerle ilgili bir 
özet sunulacaktır.  
 
Anahtar kelimeler: U-HSS; AHSS; Çift fazlı çelikler; TRIP çelikleri; Martensitik çelikler IF çelikleri. 
 

CONVENTIONAL AND MODERN SHEET METALS 
 
Abstract: 
 
Nowadays, the use of steel for the continuous annealing processes has improved conventional high-strength and 
ultra high strength steels. IF steel, high strength low alloy steels, dual phase steels, TRIP, complex phase steel, 
martensite steel,  advanced high strength steel, ultra advanced high strength steels are in this group of steel. This 
group of steel has high strength; at the same time has high ductility, deep drawing and weld ability. With these 
properties sheet steel products find the usage space in many sectors mainly in the automotive industry. U-AHSS 
steel and AHSS steel have the same strength however, much higher elongation value draw attention. 
This study is review of new developments which were occurred about the traditional high-strength and advanced 
high-strength steels. This study is a summary of AHSS and UHSS steel, which will gain the importance at the 
future. 
 
Keywords:  U-HSS; AHSS; Dual phase steels; TRIP steels; Martensitic steels; IF steels. 

 
 

1. Giriş 
 
Tüketiciye daha iyi bir tasarıma sahip, daha dayanıklı, enerji tasarruflu, malzeme verimi yüksek ürünler sunulma 
ihtiyacı yeni ürünlerin gelişmesi için bir dinamik oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda otomobil sektörü başta 
olmak üzere diğer sektörlerde kullanılan geleneksel yassı çeliklerin küçük proses değişiklikleri ile modern yassı 
çelikler geliştirilmiştir. 
 

 

Şekil 1. Yüksek mukavemetli çeliklerin sınıflandırılması[2] 
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Bu iyileştirilme çalışmalarıyla geleneksel ileri yüksek mukavemetli çelikler (AHSS), ultra ileri yüksek mukavemetli 
çeliklere (U-AHSS) uzanan bir gelişme süreci yaşanmıştır. Şekil 1’de  görüldüğü gibi çeliklerin uzama ve çekme 
dayanımlarının dengeli olduğu ultra ileri yüksek dayanımlı çelikler ortalama %50 oranında uzama ve 700MPa’ dan 
daha fazla çekme dayanımlarına sahiptir. Bu çalışmada ileri yüksek mukavemetli ve ultra ileri yüksek mukavemetli 
çelikleri hakkında bir özet sunulacaktır. 

 

2. Yassı çeliklerin sınıflandırılması 

Yassı çelikler çok farklı uygulama alanları ile çeşitli sınıflamalara sahiptir. Genel olarak yassı çeliklerin geleneksel 
ve modern sınıflarını içeren sınıflandırma Tablo 1’de verilmiştir. Alaşım içeriği ve mukavemet/süneklik ilişkisine 
bağlı olarak sınıflandırılan yassı çeliklerde geleneksel çeliklerin çok az modifikasyonu ile bu oran geliştirilmektedir. 

 
2.1. Düşük Karbonlu Çelikler 
 
Düşük karbonlu çelikler alaşımsız kolay şekillendirilebilen ve kullanım alanı çok geniş çelik grubudur.[4] Bu sınıfa 
alüminyum ile söndürülmüş alaşımsız çelikler, derin/ekstra derin çekilebilir çelikler ve IF gibi mikro alaşımlı ekstra 
derin çekilebilir çelikler dahildir. Düşük karbon içeriği nedeni ile mükemmel şekil alma kabiliyetine sahiptirler, 
genel yapısı ferritik veya ferritik ve çok az perlitiktir. Düşük karbonlu çeliklerin sınıflandırılması ve bunlara 
uygulanan yüzey prosesleri Tablo 2’de görülmektedir. Bu çelikler sıcak haddelenmiş halde kullanılabileceği gibi, 
soğuk haddelenmiş ve genellikle galvanizlenmiş olarak da üretilirler. 

 
Tablo 1. Geleneksel ve modern yassı çeliklerin sınıflandırılması. 

 

 
 

Tablo 2. Düşük karbonlu çelikler ve üretim prosesleri [4]. 
 

Ürün Sıcak haddelenmiş Soğuk haddelenmiş 

Kaplamasız Kaplamasız EG HD-GI HD-GA 

Ticari çelikler Evet Evet Evet Evet Evet 

Çekilebilir çelikler Evet Evet Evet Evet Evet 

Derin çekilebilir çelikler(DDS) Evet Evet Evet Evet Evet 

Ekstra derin çekilebilir çelikler(EDDS)-
IF çelikleri 

- Evet Evet Evet Evet 

*EG: Electrogalvanized *HDGI: Hot-Dip-Galvanized *HDGA: Hot-Dip-Galvannealed 
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2.1.1. Ticari çelikler 
 
Bu çelik kalitesi % 0,3 C içerir. Bu çeliklerde en geniş kullanıma sahip soğuk haddelenmiş ve tavlanmış şerit ve 
levhalar oluşturulur. Yüksek şekillendirilebilme özelliğine sahip çeliklerde karbon içeriği düşüktür (%0,1 C) ve 
mangan (% 0,4C Mn) civarındadır. Genellikle araç gövdesinde, teneke saçlarda ve tel üretiminde kullanılır. 
Haddelenmiş saçlar için karbon içeriği % 0,3’e ve Mn içeriği % 1,5’a çıkabilir. Bu çelikler ise dövme ürünleri ve 
dikişsiz boru üretiminde kullanılabilir. Tablo 3’de Ticari sınıf olarak adlandırılmış çeliklerin ortalama mekanik 
özellikleri verilmiştir [4].  

 
Tablo 3.Ticari çelikler için mekanik özellikler [4]. 

 

Ürün Akma 
mukavemeti[MPa] 

Çekme mukavemeti[MPa] Uzma[%] N değeri 

Sıcak hadde 230 345 31 N/A 

Soğuk hadde 207 304 38 N/A 

EG 210 293 37 N/A 

HDGI 269 345 40 0,210 

HDGA 269 345 40 0,210 

 
2.1.2. Çekilebilir çelikler 
 
Çekilebilir çelikler parça üretiminde derin çekilebilme kabiliyeti ile şekillendirme kolaylığı sağlar[5]. 
 

Tablo 4. Çekilebilir çeliklerin mekanik özellikleri. 
 

DS/FS Type A C %0,10 max, çok düşük karbonlu çelikler için 

DS/FS Type B C % 0,02-015, çok düşük karbon kullanımını engeller 

 
Uygulamaya bağlı olarak çekilebilir, vakum altında üretilen çok düşük karbonlu veya az karbonlu çeliklerdir(Tablo 
4). Çelikler slab halinde dökülür ve sıcak haddeleme yapılır. Sıcak haddelenmiş çelikler bu şekilde 
kullanılabileceği gibi soğuk işlem yapılabilir. Soğuk işlem yapılan çelikler daha sonra kutu tipi veya sürekli tavlama 
proseslerinde tavlanır. Kutu tipi tavlama işlemi yapılan çelikler kaplamasız veya elektro galvaniz ile kaplanarak 
kullanılabilir. Sürekli tavlama yapılan çeliklerde elektro-galvaniz (EG), sıcak daldırma-galvaniz (HDGI) ve sıcak 
daldırma galvaniz-tavlama (HDGA) işlemi ile kaplanabilir (Tablo 5) [4]. 
 

Tablo 5. Çekilebilir çelikler mekanik özellikleri[4] 
 

Kaplama Ürün Akma 
mukavemeti 
(MPa) 

Çekme 
mukavemeti 
(MPa) 

Toplam 
uzama 
(%) 

Anisotropi 
(r) 

Deformasyon 
sertleşmesi 
üssü(n) 

Yalın/EG DS
1 

172 310 46 1,74 0,21 

Yalın/EG DS
2 

192 326 44 1,56 0,20 

HDGI Fs
2 

225 346 41 1,42 0,21 

HDGA FS
2 

220 335 42
j 

1,29 0,20 

 
1:kuyu tipi tavlama 2:sürekli tavlama 

 
2.1.3. Derin çekilebilir çelikler 
 
Derin çekilebilir çelikler parça üretiminde üstün şekillendirme kolaylığı sağlar.[6] 
 

Tablo 6. Derin çekilebilir çeliklerin sınıflandırılması[6] 
 

Derin çekilmiş Vakum altında dökülmüş Ti ve Nb içeren ultra düşük 
karbonlu IF çelikleri 

Derin çekilmiş-elektrolitik kaplama Vakum altında üretilmiş ekstra düşük karbonlu çelik 
(maks %0,015) 

 
Derin çekilebilir çeliklerin üretim prosesi çekilebilir çeliklerle aynıdır. Bu çeliklere de yüzey kaplama işlemleri 
uygulamak mümkündür.[4] 
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Tablo 7.  Derin çekilebilir çeliklerin mekanik özellikleri[4] 
 

Kaplama Ürün  Akma 
mukavemeti 
(MPa) 

Çekme Mukavemti 
(MPa) 

Toplam Uzama 
(%) 

R-Bar n
1 

Sıcak 
haddelenmiş 

DDS 168 310 49 2,0 0,22 

Kaplamsız DDS 165 310 49 2,1 0,22 

HDGI DDS-ELC 172 312 48 1,9 0,22 

HDGI DDS 180 310 48 1,9 0,22 

HDGA DDS-ELC 186 318 45
2
 1,7 0,22 

 
1:n değeri için gerinim                  2:ASTM testleri 

 
2.1.4. Ekstra derin çekilebilir çelikler 
 
IF (ara yer atomsuz) çelikleri yassı çelikler için önemli bir türdü. IF çeliklerinde titanyum (Ti) ve Niyobyum (Nb) 
elementlerinin mikro alaşımları ve düşük karbon içeriği vardır. C ve N gibi ara yer atomları katı eriyikten karbür ya 
da nitrür oluşturularak yapıdan süpürülür. IF çelikleri iyi derin çekilebilirlik ve yaşlanmazlık özelliklerine sahiptir. 
Bununla birlikte C ve N çözünürlüğü yoksunluğu nedeni ile taneler arası boşluklarda zayıf bağların oluşmasına 
sebep olur [7]. 
 
Son derece karmaşık parçaların üretiminde yüksek çekilebilme özellikleri için geliştirilmiştir. IF çeliklerinde ara yer 
elementleri tamamen giderilmiştir. Bunların yüksek n ve r değerleri nedeni ile gerinimli şekillendirme ve derin 
çekilebilirliği arttırılmıştır (Tablo7-8)[4]. IF çeliklerinde mukavemet katı eriyik sertleştirici mangan, silisyum ve 
fosforla sağlanır. IF çeliklerinde karbon ve azot tamamen giderildiği için tüm kaynak işlemleri için uygundurlar ve 
yaşlanma göstermezler. 
 
Derin çekilebilir çeliklerin üretim prosesi çekilebilir çeliklerle aynıdır. IF çeliğinin mikro yapısı tamamen ferrit 
fazında oluşmaktadır. 
 

Tablo 8. Ekstra derin çekilebilir çeliklerin mekanik özellikleri[4] 
 

Ürün Akma 
mukavemeti 
(MPa) 

Çekme 
Mukavemti 
(MPa) 

Toplam 
Uzama 
(%) 

n
 

Soğuk haddelenmiş 155 297 45 0,256 

EG 168 304 44 0,239 

EGA 168 308 44 0,239 

HDGI 145 303 46 0,240 

HDGA 145 303 45 0,240 

 
2.2. Ezme Dayanımı Yüksek çelikler 
 
2.2.1. Fırınlanma sertleşmesi yapılmış çelikler (Bake hardening steel) 

Çelikte deformasyon yaşlanması veya süreksiz akma olayını gidermek veya geciktirmek amacı ile yapılır. 
Fırınlama sertleştirmesinde etken mekanizma, ferrit fazı içindeki karbon ve azot atomlarının dislokasyonlara 
yayınarak Cotrell atmosferi oluşturmasına dayanır. Bu sayede akma noktasında yaklaşık olarak 40 MPa artış 
olması beklenir. Çelikte deformasyon yaşlanması veya süreksiz akma olayını gidermek veya geciktirmek amacı 
ile yapılan Deformasyon Sertleşmesi (Work Hardening) sacın, soğuk işlem koşullarında şekillendirilmesi sonucu 
akma mukavemetinin artırılmasına dayanır.  Deformasyon Yaşlanması (Strain Aging) ise şekillendirilen sacın 
tavlanması sonucu akma noktasının artması ve süreksiz akma olayının ortaya çıkmasıdır. Fırınlama sertleşmesi 
mekanizması otomotiv saclarında boya pişirme prosesinden faydalanılarak yapılır. Şekil 2’de fırınlama 
sertleşmesi olayının şematik olarak gösterildiği diyagram ve EN 10325’e göre fırınla sertleşmesi deneyi 
görülmektedir [8]. 
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Şekil 2. Fırınlama sertleştirmesi prosesi [8] 

Fırınlama sertleşmesinde etken mekanizma aşağıda tanımlanmıştır 

a. Ferrit fazında çözünmüş C ve N miktarını azaltmak amacı ile, kuvvetli karbür ve nitrür yapıcı elementler  (Ti, 
Nb) ilave edilir, 

b. Yumuşatma tavından sonra küçük deformasyon oranlarında (%0,5-%1,5) soğuk haddeleme yapılır ve 
hemen kullanılarak yaşlanma engellenir, 

c. Şekillendirilen parçalar boyandıktan sonra boya kurutma amacıyla fırınlanır, (genel olarak 170
o
C‘de 20 

dakika) 
d. Fırınlama sertleşmesi ile akma mukavemetinde 35–70 MPa arasında artış olur. Fırınlama sertleşmesinde en 

az 40 MPa’lık bir artış olması istenir. 

Bu malzemelerde katı eriyik sertleşmesi yapan P, Mn ve Si gibi elementler mukavemet özelliklerini kontrol 
etmektedir.  Fırınlama sertleşmesinde uygulanan deformasyonla (deformasyon sertleşmesi) bir mukavemet artışı 
sağlanırken ilave olarak yapılan deformasyon yaşlanmasının (boya pişirme işlemi) toplamı, toplam mukavemet 
artışını vermektedir. Proses olarak tüm çeliklere uygulanabilen fırınlama sertleşmesi işlemi ezme dayanımı 
yüksek çeliklere uygulandığında bu çeliklere sıcak daldırma işlemi veya elektro galvaniz işlemi yapılabilir. Bu 
çeliklerin genel olarak akma mukavemeti 180 – 300 MPa ve çekme mukavemetleri 280 – 400 MPa arasında 
değişmektedir. 

 
2.2.2. Fosfor alaşımlı çelikler 
 
Fosfor alaşımlı çelikler ferritik matrisin mukavemetini arttıran katı eriyik sertleştirici fosfor ve mangan içerirler. 
Ortalama mukavemet değerlerinde, derin çekmede çok iyi şekillendirilebilirlik gösterirler Tablo 8 [4]. Deformasyon 
serleşmesi sırasında açığa çıkan artı mukavemet ve şekillendirilebilme kabiliyeti çözeltideki karbon içeriğine ce 
termomekanik işlem koşullarına bağlıdır. 
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Sertleşme mekanizması % 0,5 Si, % 0,1 P, %1,5 Mn‘a kadar alaşım elementi katılarak katı eriyik sertleşmesi ile 
sağlanır. Örneğin %0,01 P içeriği akma dayanımını 10 MPa kadar arttırır, fakat yüksek seviyede fosfor içeriği 
şekillendirmeden sonra soğuk gevrekliğe neden olur. 

 
Tablo 9. Fosfor alaşımlı çeliklerin mekanik özellikleri [4]. 

 

Ürün Akma mukavemeti (MPa) Çekme Mukavemti 
(MPa) 

Toplam Uzama 
(%) 

n
 

Soğuk haddelenmiş 223 344 37,8 0,200 

EG 223 344 37,8 0,200 

EGA 223 344 37,8 0,200 

HDGI 230 355 35,8 0,200 

HDGA 230 355 35,8 0,200 

 

2.3. Yüksek Mukavemetli Çelikler (AHSS) 
 
% 5 in altında alaşım elementi içerirler. %0,15 C, %1,3 Mn ve az miktarda mikro alaşım elementi Nb, Ti, Mo, V 
içerirler. 300-700 MPa çekme dayanımına ve 275 MPa’ dan daha yüksek akma dayanımına sahiptirler. İyi 
şekillendirilebilme, kaynaklanabilirliğe ve yüksek yorulma direncine sahiptirler. HSLA çelikleri uygulanan işleme 
göre şu şekilde sınıflandırılırlar; TRIP Çelikleri, çift Fazlı Çelikler, kompleks Fazlı Çelikler, martensitik Çelikler, Mn-
Boron Çelikleri. 
 
Bu tüp çelikler haddelenmiş çeliklere göre yüksek akma mukavemeti gösterirler. Isıl işlemli düşük alaşımlı çelikler 
ve haddelenmiş HSLA çelikleri düşük sünek-gevrek geçiş sıcaklığına sahiptirler. Bunlar üretildikleri şekle göre 
farklı mekanik özellikler gösterirler. Yüksek mukavemetli çelikler genellikle yapısal işlemlerde kullanılırlar ve bu 
yüzden yapısal çelikler olarak adlandırılırlar. Bu çelik grubuna giriş yapmak için öncelikle mukavemet artışı ile 
birlikte süneklik kabiliyetinin de geliştirilmesi gerektiği algılanmalıdır. Bu çok fazlı (multiphase) çelikler farklı 
mikroyapı bileşenleri ve farklı mekanik özellikler ile ortak etkileşimler gösterir ki bu yüzden mukavemet ve süneklik 
kabiliyetinin kombinasyonu çok uyumludur.  Mukavemet ve sünekliğin optimizasyonundan çıkan çelik grupları 
Şekil 3’te gösterilmiştir [8]. 

 

Şekil 3. Çelik levha dizaynı için çekme dayanımı ve % uzama ilişkisi [8] 
 

İleri yüksek mukavemetli çeliklerin geliştirilmesinde rol oynayan metalurjik prosesler aşağıda sıralanmıştır [8].  
 
1. Katı eriyik sertleştirmesi: (a) C, Mn, Si, P, b) Fırınlama sertleştirilmesi için çözünmüş karbon 
2. Çökelti sertleştirilmesi, a) Karbür ve Nitrürler (Nb, V, Ti v.b) 
3. Tane incelmesi a) σLYS =   σ0 + K d

-1/2
 

4. Faz dönüşümü, a)Tek, Çift Faz, b)Multi Faz, TRIP 
 

Şekil 4’ de bu mekanizmalardan faz dönüşümlerinin yapıldığı ısıl işlem koşulları şematik olarak verilmiştir. Bu 
mekanizma ostenit alanından ve/veya ostenit+ferrit faz alanından kontrollü soğutma ile sağlanmaktadır. Alaşım 
bileşimine bağlı olarak uygulanan ısıl işleme göre çelik grubuna da ismini veren mikroyapılar oluşmaktadır. Çelik 
tiplerine göre oluşan mikroyapılar şematik olarak Tablo 10’da gösterilmiştir [9].  
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Tablo 10. Çelik tiplerine göre oluşan mikroyapılar 
 

Çelik Tipi Fazlar Mikroyapılar 

Yumuşak 
Çelikler 

 LC- Alaşımsız A1-killed düşük karbonlu çelik; ekstra derin çekilebilir 
sınıf 

IF- ; mikroalaşımlı ekstra derin çekilebilir sınıf 

AHSS 

+’ 
DP- Mikroyapısında ferrit ve %5-30 hacim oranında martensit 
bulunan çift fazlı çelikler 

+B+R TRIP- mikroyapısı ferrit, martensit ve beynitten oluşan çeliklerdir. 

’+ PM- kısmı ya da tam martensitik çelikler 

+B+’ 
CP- sertleştirilmiş ferrit, beynit ve martensitten oluşan kompleks fazlı 
çelikler 

HMS 
 ya da yüksek 

oranlarda  

HMS-TRIP- strain induced ’ dönüşümünü gerçekleştiren 
alaşım konseptine sahip çelikler 

HMS-TWIP-deformasyon sırasında mekanik ikizlenme oluşabilecek 
alaşım konseptine sahip çelikler 

(
1
) Yüksek mangan içerikli çelikler 

 

 
Şekil 4. İleri yüksek mukavemetli çeliklerde faz dönüşümünün gereçleştirildiği ısıl işlemeler [9]. 

 
2.3.1. TRIP Çelikleri 
 
TRIP çeliğinin genel mikro yapısı ferrit matris içinde bulunan beynit ve kalıntı östenit tanelerinden oluşmaktadır. 

TRIP çeliklerinde mikroyapı genellikle yaklaşık hacimce  %65 ferrit (), %20 beynit (B) ve %15 kalıntı ostenitten  

(R) luşmaktadır. Bu kalını östenitler deformasyon sırasında martensite dönüşebilmektedirler. Böylece bu çelikler 
çok yüksek uzama değerlerinde mükemmel şekillenebilirlik özellikleri göstermekte; yüksek darbe enerjisi 
absorblama ve uzun yorulma ömrü sayesinde endüstride gerekli görülen birçok alanda kullanılmaktadır [5]. 
 

Tablo 11.TRIP çeliklerinin kimyasal bileşimi ve mikro yapısı [5-13]. 
 

Çelik 
No: 

C Mn Si Al P Fe 

 

1 0,18 1,56 0,02 1,73 0,017 Bal. 

2 0,18 1,65 0,45 1,01 0,015 Bal. 

3 0,21 1,41 1,07 0,32 0,017 Bal. 

4 0,19 1,47 0,87 0,33 0,024 Bal. 

5 0,19 1,47 0,22 0,94 0,024 Bal. 

 
TRIP çelikleri için yüksek karbon içeriğine bağlı olarak çok daha düşük soğutma sıcaklıklarında beynit oluşumu 
çok önemli bir özelliktir. TRIP çeliklerinin mikroyapı ve bağlı olarak mekanik özelliklerinin geliştirilmesinde alaşım 
elementlerinin etkileri aşağıdaki Tablo 12’de verilmiştir. 
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Tablo 12. TRIP çeliklerinde alaşım elementlerinin etkisi[8] 
 

Alaşım elementi Alaşım elementinin etkisi 

C o γ – kararlı kılar 
o inter kritik tavlama sırasında faz dağılımını belirler 
o östenitin hacim oranını ve stabilitesini belirler 
o martensiti serleştiren en önemli elementtir 
o plaka tipi martensitin tokluğunu düşürür 

Mn o γ – kararlı kılar 
o ferritin mukavemetini arttırır 
o östenitin sertleştirilebilirliğini arttırır 
o ferritteki karbon çözünürlüğünü düşürür 

Si o ferriti kararlı kılar 
o Fe3C içinde çözünmez 

 
TRIP çeliklerinin geliştirilmesi sürecinde optimum şekillendirme oranlarında en az 1 GPa mukavemet ve %18 
uzama değerlerine ulaşılması üzerine odaklanılmıştır. Bu özelliklere ulaşmanın bir yolu karbon miktarının 
artırılmasıdır. Karbon miktarının artması malzemenin kaynaklanabilirliğini düşürecektir. Bu yüzden, uygun 
kaynaklanabilirlik için karbon içeriğinin % 0,25 ile sınırlandırılmalıdır. TRIP çeliklerinde kaynaklanabilirliğinde 
bozunma olmadan mekanik özelliklerin artırılması için bir diğer yaklaşım Ti, Nb, V gibi mikro alaşım elementler inin 
eklenmesidir [13].

 

 
Katı eriyikte çözünmüş Niyobyum (Nb)  sıcak deformasyon sırasında yeniden kristalleşme sürecini ve soğuk 
haddelenmiş C-Mn-Si TRIP çeliklerinde östenitten ferrite dönüşümü geciktirir. Bununla birlikte sıcak deformasyon 
sırasında niyobiyum, karbon ve azot gibi ara yer atomları ile birleşerek Nb (C,N) çökeltileri oluşturur. Bu yeniden 
kristalleşme ve tane büyümesini geciktirir ve çökelti sertleşmesine sebep olur. Ayrıca niyobyumun Ferit ve östenit 
tane boyutuna etkidiği ve beynit formasyonunun oluşumunu geciktirdiği rapor edilmiştir [14]. Vanadyum (V) TRIP 
çeliklerinde dönüşüm davranışını kontrol etmek için kullanılabilir [13]. 
 
Titanyum (Ti) elementi çelik içinde 2 amaç için kullanılır. IF çeliklerinde stabilizayon elementi olarak bilinir. TiN 
çökeltisi oluşturur ve bu sonuçla östenit tane kabalaşmasını engeller.Ti4C2S2 karbon sülfür birleşimi, sülfür şeklini 
kontrol etmekte kullanılır. Ayrıca bu karbon sülfür çökeltisi TiC çökeltilerinin çekirdeklenme bölgesidir. Gerilme 
kaynaklı TiC çökeltileri sıcak haddeleme süresince (statik) durgun rekristalizasyonu yeniden kristalleşmeyi 
geciktirir.[13] 
 

TRIP çeliklerinde iki ana ısıl işlem uygulanır; 780-880C aralığında interkritik tavlama, soğutma ve 350-450C 
aralığında bir diğer isotermal tavlama ve en son oda sıcaklığına soğutma yapılmaktadır. İnterkritik tavlama 
sonrası TRIP çeliklerinin mikroyapısı neredeyse aynı oranda ferrit ve östenit içermekte olup, sıcak haddelenmiş 
TRIP çeliklerinin mikroyapısına göre ferrit tavlama öncesi mikroyapıda bulunmaktadır, soğutma sırasında 
oluşmamaktadır. Oda sıcaklığına soğutmadan önce, beynit oluşum sıcaklıklarında soğutma bir süre için 
durdurulmaktadır. İkinci isotermal tutma sırasında östenit çoğunlukla beynite dönüşmekte ve son mikroyapı % 50-
60 ferrit, % 25-40 beynit, % 5-15 kalıntı östenitten oluşmaktadır [13]. 
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Şekil 5. TRIP prosesi[13] 

 
2.3.2. Çift Fazlı Çelikler 
 
Çift fazlı çelikler, iyi şekillenme kabiliyetine sahip ferritik ana yapı içinde martensitik adacıklar içeren bir mikro 
yapıya sahip HSLA çeliklerin yeni bir sınıfı olarak nitelendirilirler. Burada üzerinde durulması gereken, aynı 
mukavemet seviyesindeki HSLA çeliklerine oranla daha üstün süneklik göstermeleridir.[9] Genel olarak 
max.%0.2C, 1.5 Mn, max. 0.5 Si içermekle birlikte Cr, Mo, Nb, V ve N içerebilirler.  
 
Genellikle matrisi ferrit olan bu çeliklerde, martensit adacıkları oluşturulur. Çok yüksek enerji absorblama 
özelliğine sahip olup, yüksek mukavemet değerlerinde iyi izotropik özellik gösterirler. 
 

 
 

Şekil 6. Çift fazlı çeliğin mikro yapısı (M:martensit, F:ferrit, RA: kalıntı östenit, F:ferrit)[10] 
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Poligonal ferrit tane sınırlarında martensit adacıkları maksimum mukavemeti sağlamaktadır. Süneklik yumuşak 
ferrit matrisi tarafından geliştirilirken, önceden belirlenen martensit hacim oranına bağlı olarak mukavemet 
belirlenir. Bu yapı hem süneklik hem de mukavemet özelliği sağlarken kaynaklanabilme özelliği de son derece 
gelişmiş olur.  
 
Yapıda bulanan alaşım elementlerinden mangan, hızlı soğutma sırasında martensite dönüşümüne yardımcı olur. 
Krom ve molibden geçiş sıcaklıklarını düşürür. Silisyum ise katı eriyik sertleştiricidir. Nb,V, Ti gibi elementler 
çökelti serleşmesini sağlar ve tane boyutunu kontrol eder. Düşük mukavemetli çift fazlı çeliklerde, yumuşak ferrit 
fazı süreklidir ve bu çeliğin sünek olmasını sağlar. 
 

2.3.4. Kompleks Fazlı Çelikler ve Martensitik Çelikler 
 
Kompleks fazlı çeliklerde ince ferrit yapısı ve yüksek oranda martensit ve beynit gibi sert fazlar mevcuttur. 
Niyobyum, titanyum veya vanadyumun karbonlu veya azotlu çok ince çökeltileri (karbür veya karbonitrür) ile 
mukavemetleri arttırılır. Genel kimyasal bileşimlerinde max.%0.2 C, %2 Mn, %1 Cr ve Nb,Ti elementleri bulunur. 
 
Kompleks fazlı çeliklerin üretiminde DP ve TRIP çeliklerinde kullanılan aynı alaşım elementleri kullanılır. Nb, Ti ve 
V gibi ilaveler yapılır. Kompleks fazlı çelikler yüksek akma mukavemeti gösterirler. Yüksek deforme edilebilirlik, 
yüksek enerji absorblama özelliğine sahiptirler. Çift fazlı çeliklere göre karbon ve mangan miktarı daha yüksektir.  
Bu çeliklerde akma mukavemeti 600-700 MPa, çekme dayanımı 850-1050 MPa civarındadır[5].  

 

  
(a)                                                                     (b) 

Şekil 7. (a)Tipik martensitik çeliğin mikroyapısı ve (b)kompleks fazlı çelik 

 
Mertensitik çeliklerde % 0,18 altında C, %2’nin altında Mn, % 0,8’nin altında Si, %0,020’nin altında P, % 1’nin 
altında Cr , % 0,01’’nin altında S ve 0,15’nin altında Nb-Ti elementleri bulunur. Bu tür çeliklerde kimyasal bileşime 
bağlı olarak martensit, beynit ve kalıntı östenit mikro yapıları oluşabilir. Martensitik çelikler sıcak haddelenerek 
1200-1500 MPa çekme mukavemetine sahip olur ve ferritik martensitik bir mikro yapıya sahiptir. Ferrit, martensit 
yüzde oranına bağlı olarak yapı soğuk haddelenebilir ve kaynaklanabilirliği uygun olabilir [11] . 

 
2.4. Ultra Yüksek Mukavemetli Çelikler (U-AHSS) 
 
2.4.1.TWIP Çelikleri 
 
Yeni malzemelerin ortaya çıkarılması ya da kullanılan malzemelerin iyileştirilmesi; müşteri beklentisi (dizayn, 
performans, korozyon, düşük maliyetli kullanım, yakıt tasarrufu vb.) ve diğer gereklilikler (emisyon, çevresel 
düzenlemeler, kaza güvenliği, vb.) gibi iki faktörden çok etkilenir. Bu faktörler son yıllarda TWIP (Twinning 
induced plastisite) gibi çeliklerin geliştirilmesine yol açmıştır. Son yıllarda bu amaçlarla yapılan araştırmalarda 
yüksek mukavemetli ve mükemmel bir şekil alabilirliğe sahip yüksek manganlı (15-30 wt.%) östenitik çelikler 
geliştirilmiştir. Bunlar sahip oldukları mükemmel çekme mukavemeti-süneklik kombinasyonuyla çevre dostu ve 
daha güvenilir ürünleri mümkün kılmaktadırlar [2] . 
 
TWIP çelikleri genelde yüksek miktarda Mangan (Mn) içerir. Bunun yanı sıra alüminyum (Al), silisyum (Si), karbon 
(C) gibi alaşım elementleri katılarak mekanik özelliklerin kontrolü sağlanır.  Bu tip çelikler plastik şekil vermeden 
sonra oluşan yüksek ikiz miktarıyla birlikte tek fazlı östenitik bir yapıya sahiptir. Yapıya yüksek mukavemeti 
kazandıran bu ikiz sınırlarının dislokasyon hareketini önleyici rol üstelenmeleridir.  

 
TWIP çeliklerinin plastik deformasyonu iki mekanizma ile gerçekleşir; dislokasyon kayması, mekanik ikizlenme 
veya deformasyon ikizlenmesi. Bu deformasyon mekanizmaları daha çok östenit yapısının sahip olduğu ”hata 
yığını enerjisi (SFE)” ile ilintilidir. İkizlenme mekanizması SFE ile kontrol edilir. SFE çok düşük ise (≤ 20 mJ/m

2
)  

martensit ile arttırılmış plastisite görülür. Daha yüksek SFE’ lerde martensitik faz dönüşümü bastırılır ve ≤ 60 
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mJ/m
2 

değerlerine kadar mekanik ikizlenme oluşur. Bu koşullarda dislokasyonların Shockley  kısmi 
dislokasyonlarına dönüşmesi zordur. Bu nedenle de baskın deformasyon mekanizması, mükemmel 
dislokasyonların kaymasıyla sağlanır. Orta değerli SFE’ lerde faz dönüşümü veya dislokasyon kayması yerine 
mekanik ikizlerin oluşumu görülür. [1]  

 
Şekil 8. TWIP çeliklerinin 980MPa gerilime-gerinim eğrisinin grafikteki diğer AHSS ‘ ler ile karşılaştırılması 

 
2.4.1.1. TWIP Çeliklerinde Deformasyon Modu 
 
2.4.1.1.1.Deformasyon İkizlenmeleri  
 
Ostenitik çelikler martensit gibi spesifik faz dönüşümleri ile belirli bir plastic gerinim sağlayabilir(Gamadan Alfa 
üssüne yada gamadan epsilon martensite). Bu mekanizmanın yanı sıra metal ya da alaşımlarının homojen yolla 
plastik olarak derforme edilerek elde edilen iki temel mode vardır(Spesifik kayma sistemi ve mekanik ya da 
deformasyon ikizi) [3]. 
 
Reaksiyonlar 
 
γ− (fcc) östenit→ε−(hcp )martensit  ya da   
γ− (fcc) östenit→ε−(hcp ) martensit→  

–(bcc) martensit) 

 
Bu faz dönüşümlerinin dışında, homojen yolla plastik deformasyona uğrayan metal ve alaşımlarla oluşturulan iki 
temel faktör daha vardır. Bu faktörler dislokasyonların spesifik kayma düzlemlerinde kayması ve mekanik ya da 
deformasyon ikizlerinin oluşmasıdır[14]. Bu deformasyon modları östenitik yapının istif hata enerjisiyle(SFE) çok 
yakından ilişkilidir. Bu sebeple, istif hata enerjisi TWIP çeliklerinde geleneksel olarak ikizlenme eğilimini yaratan 
etmen olarak kullanılır. Kimyasal kompozisyon ve sıcaklık istif hata enerjisini kontrol etmede ana faktör olarak 
bilinir ve ana deformasyon mekanizması olarak tanımlanır. Eğer istif hata enerjisi çok düşükse(≤20 mJ/m

2
), 

martensit etkili plastisite avantajlıdır[15]. 25 mJ/m
2 

‘ den daha yüksekse martensitik faz dönüşümü bastırılır ve 
avantaj 60 mJ/m

2 
‘ e kadar mekanik ikizlenmededir. Bununla birlikte ikizlenme şiddeti ve ikizlerin tipi istif hata 

enerjisine göre değişir. Yüksek SFE değerlerinde (≥60 mJ/m
2
) dislokasyon üretimi shockley içinde zordur ve bu 

sebeple mükemmel dislokasyon kayması baskın mekanizmadır [1] . 
 
Deformasyon ikizlenmeleri avantajlı bir mekanizmadır çünkü artan uygun bir pekleşme hızı verir. Çok iyi ikiz 
lamelleri tane içi dislokasyon hareketini engelleyen etmen olarak dikkate alınmalıdır. Morfoloji(kalınlık, istif, vb.) ve 
ikiz sayısı özellikleri tanımlar.  
 
Deformasyon ikizlenmesi ve gerinim etkili martensit dönüşümü mikro yapısal olarak benzerdir yani ana kristalde 
sınırlanmış tabaka şeklinde bölgelerin difüzyonsuz kırılmasını içerir, fakat ikincisi kimyasal serbest enerji 
tarafından sürdürülür ve bu konumla birbirlerinden ayrılırlar.   

 
2.4.1.1.2.TWIP Çeliklerinde Alaşımlandırma:  
 
Alaşım elementlerinin TWIP çelikleri üzerinde etkisi Tablo 13’de verilmiştir. 
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Tablo 13. Alaşım elementlerinin etkisi [1]. 
 

Element γ-stabiliser 
Solid solution 
strengthening 
austenite 

ε-matrensite 
refinement 

Hot ductility 

C + +   

Mn +    

Si  + +  

B    + 

Ti    + 

N + +   

     

 
Mangan 
 

Mangan (Mn) TWIP, Fe-Mn-Al üçlü sistemlerinde östenitik yapıdan korunmak için can alıcı olduğu yerde ana 
alaşımlandırma elementi olarak düşünülür. Manganın TWIP çeliklerinde temel etkisi istif hata enerjisini(SFE) 
kontrol etmesidir. Şekil 9 deneysel olarak yapılan 3 araştırmada yapılan Fe-Mn sistemlerde istif hata 
enerjisine(SFE) Mn elementinin etkisi çalışmaları gösterilmektedir[1]. Veriler göstermektedir ki artan Mn içeriği, 
istif hata enerjisini(SFE) ilk önce bir minimum değer ulaştırır sonra artışa neden olur. Artan mangan içeriği, 
deformasyon modu TRIP’ten TWIP tipine değiştirir.  

 

 
 

Şekil 9. Fe-Mn alaşımlarında Mn içeriğine göre SFE değişimi 

 
Alüminyum 
 
Ferrit stabilleştiricidir. Östenitin SFE’sini arttırır. Miktarı arttıkça γ→ε dönüşüm sıcaklığı düşer. Mangan miktarını 
azaltmaya yardımcı olur. ε-martensit oluşumunu bastırır. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi Al düşük sıcaklık 
sünekliği için çok etkilidir. Sünek-gevrek geçişi artan Al miktarı ile yok olur. Örneğin Al miktarı %1,1’den 3,1’e 
artarsa martensit oluşumu ve deformasyon ikizlerinin oluşumu daha zorlaşır.[1] 

 

(a)                                                (b) 
Şekil 10. a)Yüksek manganlı çeliklerde Al etkisi b) ε-martesit(77 K) b) sünek gevrek davranış geçişleri 
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Silisyum 
 
Alüminyuma zıt bir davranış olarak, YMK (yüzey merkezli kübik) faz miktarını azaltır ve γ→ε dönüşümlerini devam 
ettirir. Fe-27Mn çeliğine  % 2 silisyum ilavesinin östenitin istif hata enerjisini(SFE) düşürdüğünü bilinmektedir. ε-
martensit için çekirdeklenme bölgesinde istif hatasının artmasıyla sonuçlanır. Buna ek olarak katı çözelti 
sertleşmesinden dolayı silisyum östenitin mukavemetini arttırır (50 MPa / %1 Si) [1]. 

 
Karbon 
 
Karbon, etkili bir östenit stabilizör olduğu düşünülür ve modifiye TWIP (X-IP) çeliklerine % 0,6 oranında eklenir. 
Östenitin içinde karbonun yüksek çözünürlüğü olduğu bilinmektedir, bu yüzden karbon alaşımlandırması östenit 
stabilizör olarak kullanılabilir ve katı çözelti sertleşmesi ile makuvemeti arttırır[1]. 

 
Krom 
 
Çeşitli alanlarda krom(Cr) elementinin ilavesi ferro alaşımlarda korozyon direncini arttırır. Ayrıca ferrit fazı 
formasyonlarını arttırır[30]. Bununla birlikte, Cr ilavesi Fe-Mn alaşımlarında istif hata enerjisini(SFE) arttırır[1]. 

 

               
 

 
Şekil 11. a) deformasyon öncesi                                     b) deformasyon sonrası 

 
Bor 
 

Bor, mangan için yedek elemandır. % 20 Mn ve % 0,003 B içeren metalle % 25 Mn ve hiç bor içermeyen metal 
aynı özelliklere sahiptir. Bu nedenle borla alaşımlamak, alaşım elementi maliyetini azaltır. Küçük bor miktarları 
(40-50 ppm) sıcak sünekliği iyileştirir. Bor kullanımı ingotların ve slabların çalışabilirliğini kolaylaştırır. İyi bir yüzey 
kalitesi sağlar. Öte yandan yüksek bor miktarlarında çatlaklar gözlemlenir. Bunun nedeni düşük erime noktalı borit 
ötektiğinin oluşmasıdır, sıcak hadde sırasında tane sınırları erir. Tane incelticidir ve sertleştirme derinliğini arttırır. 
Fakat toklukta azalma gözlenir. 
 
Elde edilen sonuçlar yüksek Manganlı TWIP çeliklerinin akma geriliminin düşük karbonlu çeliklerinkinden daha 
yüksek olduğunu, sıcak haddeleme sıcaklıklarında yapının tamamen östenitik olduğunu göstermektedir. %6 wt. 
‘den daha yüksek Al miktarlarında, akma gerilimi azalmakta çünkü ferrit ortaya çıkmaktadır. Yeniden kristalleşme 
kinetiği karbon çeliğine göre daha az yavaş niyobiyum alaşımlı veya östenitik paslanmaz çeliklere göre daha 
hızlıdır. Yüksek akma gerilimi ve yavaş yumuşama özelliğinin bir diğer nedeni ise yüksek Mn içeriğidir. 
Alüminyumun buradaki rolü küçüktür; östenitik-ferritik yapıda ferrit fazının hemen yumuşamaktadır. Yüksek Mn 
içeriği dinamik rekristalizasyonu düşürmekte fakat Al küçük bir etkide bulunmaktadır. Kromun sıcak deformasyon 
direnci ve statik, dinamik rekristalizasyonuna etkisi ise önemsizdir. Tane boyutu dinamik ve statik rekristalizasyon 
ile büyük oranda incelmektedir. TWIP çeliklerinin çekme testi, Al alaşımlamanın ve sıcaklığın akma mukavemeti, 
çekme mukavemeti ve uzama özellikleri üzerine büyük etkisi olduğunu açığa çıkarmaktadır. Daha yüksek Al 
miktarları, katı çözelti sertleştirmesi nedeniyle akma mukavemetini arttırmaktadır. Öte yandan SFE’ yi arttırmakta, 
bu da deformasyon mekanizmasını güçlü bir biçimde etkilemektedir. Düşük konsantrasyonlarda Al martensit 
dönüşümünü bastırmakta ve deformasyon ikizlenmesi sağlamaktadır. Böylece de yüksek çekme mukavemeti ve 
iyi bir süneklik sağlamaktadır. Bununla birlikte, artan sıcaklıkla beraber SFE de artmakta ve sonuçta da 
deformasyon ikizlerinin yoğunluğu azalmakta ve mekanik özellikler bozulmaktadır. Yapılan korozyon testleri 
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alüminyumun TWIP çeliğinin korozyon direncini geliştirdiğini göstermektedir. Cr ilavesi de pasifizasyon için ilave 
bir avantajdır. 8 wt.%Al - 6 wt.% Cr çeliği üzerinde oluşan pasif film 304 çeliği üzerindekinden daha kararlıdır. 
 

2.4.2. TRIPLEX Çelikleri 
 

Yüksek dayanımlı Fe-Mn-Al-C elementlerini temel alarak oluşturulan alaşımlar yüksek Mn ve Al içerir(TRIPLEX). 
Bu alaşımlar süper sünekliğe sahip ve yoğunluğu düşürülmüştür. Bu açıdan ilgi çeken bir alaşımdır. Özel 
kimyasal bileşimleri, mikroyapı ve mekanik özellikleri ile bu çelikler geleneksel derin çekilebilir çeliklere göre çok 
üstün mukavemet özellikleri, korozyon dirençleri, yüksek süneklik ve yoğunluğun azalması gibi ayrıcalıklar sağlar. 
Bu çelikler östenit, ferrit ve nano disperse Karbürleri içeren üçlü bir mikro yapı oluştururlar. Mikroyapı 
bileşenlerinin morfolojileri ve karbür dağılımları alaşım elementlerine bağlı olarak değişir. Katı eriyik sertleşmesi 
mekanizmasının ve çapraz kayma bantlarının etkileşmesinden dolayı kayma bandı plastisite etkisi (Shear-band 
induced Plasticity) ile yüksek mukavemet sağlanır. Yüksek deformasyon hızlarında şekillendirilebilmesi üretim 
açısında oldukça etkili bir eğilim yaratmıştır. TRIPLEX çelikleri % 18-28 Mn, % 9-12 Al, % 0,7-1,2 C miktarlarında 
alaşım elementi içerirler. Mikroyapıları östenitik Fe(Mn, Al, C) matriste nano yapılı disperse olmuş (Fe, Mn)3ALC 
karbürlerinden ve Fe(Al, Mn) ferrit tanelerinden oluşmaktadır.[12] 
 

TRIPLEX-çeliklerdeki homojen kayma bandı oluşumu az bir sertleşmeyle yüksek uzamalara neden olur. Östenit 
matriksteki ince dağılmış ĸ-karbürlerde kayma bantlarının eşit dağılımı nedeniyle boyun vermeyi engellerler. Aynı 
zamanda ince taneler de dislokasyon hareketini engellemektedir. Böylece hem yüksek akma mukavemeti  
(Rp0,2>700MPa) hem de plastik uzama (ε>%60) belirlenir. İdeal koşullar yüksek şekil değiştirme işi varlığında 
oluşur. Mekanik karakterizasyonların yanı sıra TRIPLEX-çeliklerin konvansiyonel çeliklere göre %15 ağırlık 
kazancı sağladığı görülmektedir. [12] 
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Özet 
 
Bu çalışmada, taşıt toroidal (simit) LPG yakıt tanklarının hızlandırılmış yorulma testi sonucunda elde edilen verileri 
yorulma analizi karşılaştırmasını yapmak için ANSYS Workbench kullanılmıştır. 41 lt. hacmindeki simit LPG yakıt 
tankının üç boyutlu CAD modeli oluşturulup ANSYS Workbench ortamına alınmıştır. Yükleme ve sınır şartları 
hızlandırılmış yorulma deneyi ile aynı senaryo kurulmuş olup, 1.75 MPa iç basınçta zero-based yükleme tipi 
seçilmiştir. Yorulma deneyinden elde edilen sonuçlar ANSYS Workbench sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: LPG Tankı, Deneysel Yorulma Analizi, ANSYS Workbench yorulma 

 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL FATIGUE ANALYSIS OF 
TOROIDAL (TORUS) LPG FUEL TANK  

 
 
Abstract 
 
This study addresses the determination of the fatigue life, fatigue failure locations and volume expansions of 
vehicle toroidal LPG fuel tanks using the experimental studies. The experimental intensive fatigue test 
investigations were carried out by a PLC controlled servo-hydraulics test in which the cylinders were internally 
pressurized with hydraulic oil. The toroidal tanks were subjected to fatigue load which is the internal pressure of 
the LPG fuel tank.  The internal pressure was the pressure that is the service (working) pressure. The internal 
intensive fatigue load was applied as a zero-based load. The fatigue life and the fatigue failure locations of the 
toroidal LPG tanks were investigated. During the loading cycles, volume expansions of tanks were also 
measured.  
 
Keywords: Fatigue life, Fatigue Failure Location, Vehicle LPG Cylinder, Experimental Studies, toroidal Fuel 

Tanks. 

 
 
 

1. Giriş 
 
Günümüzde artan taşıt sayısı kullanılan yakıt miktarını artırmıştır. Dünya petrol rezervlerindeki azalış, insanları 
alternatif yakıtlar kullanmaya yöneltmiştir. Dünyada alternatif yakıt olarak LPG kullanımı aynı zamanda güvenli 
depolanmasını da beraberinde bir problem olarak getirmiştir. Günümüzde kullanılan LPG tankı üretim sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Taşıtlarda LPG’nin yakıt olarak kullanımı Avrupa’da ve Türkiye’de özellikle binek ve ticari 
araçlarda çok yaygındır. LPG tank kullanıcılarında LPG tankının güvenliği hep soru işareti olarak kalmıştır. Radyo 
televizyon gazete gibi basın yayın araçlarında sık sık LPG tankı patlaması ve yangınları insanları endişelenmiştir. 
Bugüne kadar literatürde sadece LPG tanklarının patlama basınçları ve sonlu elemanlar statik analizleri 
incelenmiştir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı hem deneysel hemde nümerik olarak yorulma hasarı 
incelenmiş olmasıdır. Bu çalışmanın diğer bir amacı ise LPG tankı kullanıcılarına bilinmeyen ve LPG tankı 
kullanım ömrü ve dayanımı hakkında bilgi sunmaktır.İçten yanmalı motor yakıtı olarak kullanılan LPG’nin 
taşıtlarda depolanması ve taşınması amacıyla üretilen taşıt LPG tankları; Avrupa ECE-R 67 ve Türkiye TS 
12095–1 Standardı’na göre üretilmektedir. Aynı zamanda, bu standartların belirlediği şartlara göre, çeşitli 
muayene ve testlere tabi tutulduktan sonra kullanılmaktadır. Aynı zamanda, bahsedilen standartlara göre, taşıt 
LPG yakıt tankları test basınçlarında test edildiği zaman, tanklar hasara uğramadan ilk hacimlerine oranla en az 
%20 genleşmeye sahip olmalıdır [1,2,3]. Taşıt LPG tankları genel olarak iki tipte üretilmektedir. Bunlar geometrik 
şekil olarak silindirik ve simit (torodial) tanklar diye isimlendirilirler. Taşıt LPG tankları, taşıtın ihtiyacına ve 

yerleştirilmesi istenilen yerin yapısına göre çeşitli hacimlerde, 3590 lt, üretimi yapılarak kullanılmaktadır. Simit ve 
silindirik tanklar yaygın olarak (35, 41, 45, 60 lt) hacimlerinde imalat edilir [1,2,3].Taşıt simit (Toroidal) LPG yakıt 

tanklarının kaç defa doldurulup boşaltıldıktan sonra, ekonomik ve teknik ömrünü tamamladığı kaç defa doldurulup 
boşaltılacağı, hem tank imalatçılarının hem de tank kullanıcıları için merak konusu olmuştur. Bu konuda 
kullanıcılar ve çoğu üretici firmalar bile belli bir bilgiye sahip değildirler. Bunun en büyük nedeni ise, bilimsel bir 
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çalışma veya dikkate değer bir deneysel çalışmanın olmamasıdır. Ayrıca, özellikle LPG tanklarının yorulma ömrü 
konusunda belli bir standart bilgisi bulunmamasıdır. Dolayısı ile, LPG tanklar kullanıcılar için bir süre sonra 
kullanımı tehlikeli olabilmektedir. Bu çalışmadan elde edilecek bilgi ve bulgular bu tür belirsizlikleri giderecek, 
imalatçılar ve kullanıcılara faydalı bilgiler sunacaktır [1,2,3].Literatürde LPG tankları ile yayınlanmış birçok 
çalışmalar vardır, fakat taşıt simit (Toroidal) LPG yakıt tanklarının yorulma analizine rastlanmamıştır. Bu çalışma 
yeni çalışmalara ışık tutacaktır. Kaptan ve Kişioğlu (2006), taşıt LPG tanklarının patlama basınçlarını ve patlama 
noktalarını hem deneysel çalışma hem de bilgisayar destekli simülasyonunu gerçekleştirmişlerdir. [1]. Guerrero ve 
diğerleri (2007), Sonlu elemanlar analizi ve deneysel olarak yüksek basınçlı tankların tasarım yüklemesinde 
davranışı incelenmiştir [4]. Jesus ve diğerleri (2001), Basınç kapların iç basınç etkisi altında yorulma ömrünü 
incelenmiştir [5]. Aksoley ve diğerleri (2008), Farklı kalınlıklarda imal edilmiş LPG tankı, basınç patlatma testi ve 
doğrusal olmayan sonlu elemanlar metodu ile iç basınç değerlerinin artırılmasıyla direncin ve patlamanın 
araştırılması yapılmıştır [6]. Mirzaei (2007), Hidrojen silindir tankının genel parçalanma kalıpları, kırılma grafik 
özellikleri ve gaz patlamasının tümünü gösteren gerilme analizleri sonuçlarını göstermiştir [7]. Kişioğlu ve diğ. 
(2001) Soğutucu ve zehirli gazların depolanmasında ve taşınmasında kullanılan DOT-39 silindirlerinin test basıncı 
altında meydana gelen fiziksel olaylar ve patlama basınçlarını belirlemiştir [8]. Kişioğlu ve diğ. (2005) DOT-39 
silindirleri için uç kapaklarının optimum tasarımı yapılmıştır. Kartal (2009) Oto simit (Toroidal) LPG yakıt 
tanklarının hızlandırılmış yorulma testini yaparak güvenli kullanım ömrü tayin etmiştir [1]. 
 
Bu çalışmanın amacı, 41 litre hacmindeki simit (Toroidal) LPG yakıt tanklarını, hem deneysel hem de bilgisayar 
destekli yorulma analizlerini yaparak, yorulma yükü çevrimini, yorulma hasar bölgelerini ve yorulma sonrası kalıcı 
deformasyon kalıplarını belirlemektir. Hızlandırılmış Yorulma deney testleri üretici firmanın Ar-Ge tesislerinde 
yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizi için gerekli malzeme modelleri yaygın bilinen çekme testlerinden elde 
edilmiştir. Analizde kullanılan Yorulma karakteristiği eğrileri ANSYS Workbench kütüphanesinde Structural Steel’e 

ait alternating stress eğrisi kullanılmıştır.  
 

2.Deneysel yorulma testi 
 
2.1.Yorulma deney düzeneği 

 

Şekil 1’de elemanları gösterilen PLC (Programmable Logic Controller) kontrollü servo hidrolik deney düzeneği 
görülmektedir. Toroidal (simit) LPG tanklarının yorulma deneyi için, Şekil 1(a)’da hidrolik deney devre şeması 
gösterilen PLC kontrollü servo-hidrolik deney düzeneği kurulmuştur. Sistem basıncının gerçekle aynı olabilmesi 
için sıvı akışkan olarak hidrolik yağı seçilmiştir. Yorulma deneyine tabi tutulan tanklar, üretim stokundan rastgele 
seçilerek test edilmişlerdir. Şekil 1(b)’te görüldüğü gibi kurulan deney tesisatında, aynı anda birden fazla LPG 
tankı seri konumda bağlanarak yorulma testleri yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda, bazen 1 bazen de 2 LPG tankı 
paralel konumda ve tanklar yatay pozisyonda bağlanarak hızlandırılmış yorulma deneyine tabi tutulmuşlardır. 
Tanklara vana bağlantısı yapılarak yorulması tamamlanan LPG tankların sistemden çıkarılması sağlanmıştır. Bu 
deney düzeneğine maksimum  2 adet toroidal LPG tankı aynı anda deneye tabi tutulabilir kapasitede 
tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 1: (a) yorulma deney düzeneği şeması  (b) yorulma deney düzeneği 
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2.2.Yükleme tipi 
 

Bu çalışmada, kullanılan 41 lt. hacmindeki taşıt toroidal LPG tankları aynı sabit genlikli dinamik yüklemelere tabi 
tutulmuşlardır. Şekil 2’de görüldüğü gibi, sabit genlikli dinamik yükleme şartı dikkate alınmıştır. Buradaki yorulma 
yükü çevrimi, 0~1.75 MPa basınç değerleri arasında değişen tekrarlı sabit genlikli yüklemedir. Bu yükleme tipinin 
seçilme gerekçesi, taşıt Toroidal LPG tankının araçlarda kullanımı sırasında tankta bulunan LPG gazının 
tamamen kullanılıp tüketildikten sonra, tekrar LPG ile doldurulduğu varsayımı ile yükleme uygulanmıştır. LPG 
tanklarının yorulmasına etki eden en büyük faktör gazın dolumu ve boşaltılması esnasındaki hacimsel değişimidir. 
Tankta maksimum hacim değişikliği ise tam doldurulup tüketilene kadar kullanılması ile gerçekleşecektir. 

 

 
 

Şekil 2: Sabit genlikli dinamik yükleme durumu 

 
2.3. Malzeme özelliklerinin elde edilmesi 

 
Taşıt LPG tank malzemesinin mekanik özelliklerini belirlemek için yaygın bilinen çekme deneyi metodu 
kullanılmıştır. Bu uygulama için, Şekil 3’de toroidal tankın montaj bileşenleri ve çekme testi için numune kesim 
bölgeleri görülmektedir.  LPG tank üzerinde A (Weld) B (longitudinal Toroidal shell)  ile C (iner ring) harfleriyle 
belirtilmiş kritik bölgelerden çekme testi numuneleri kesilerek alınmıştır. Numunelerin kesit alanları ve boyları 
standartlara uygun ölçülerde freze tezgâhında işleme suretiyle hazırlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 3: LPG tankı montaj bileşenleri ve çekme testi numunelerin alındığı konum bölgeleri 
 

Kesilen 4 farklı deney numuneleri çekme deneyi testinde çekmeye tabi tutularak Şekil 4’te gerçek gerilme-gerinim 
verileri gösterilmiştir. 
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Şekil 4: Toroidal tank çekme test gerçek gerilme gerçek gerinim. 
 

Tablo 1: Toroidal LPG tank çekme testi numunelerine ait mekanik özellikler. 

 
Numune Akma gerilmesi  

(MPa) 
Çekme gerilmesi 
(MPa) 

Uzama % 

A 418 633 17 
B 264 345 21 
C 308 421 24 

 
2.4. Yorulma Bölgeleri ve Yorulma Çevrim Sayıları 
 
Toplam 25 adet numune için yorulma çevrim sayıları Şekil 5’te görülmektedir. Yorulma çevrimleri grafik 
incelendiğinde yığılmanın en çok olduğu çevrim sayısı yaklaşık 90,000 olduğu görülmektedir. Yapılan yorulma 
deneyinde, 25 adet tankın 10 tanesi ortalama 90,000 çevrime kadar dayanmış olup ve yorulma hasarına 
uğramıştır. 

 

 
 

Şekil 5: Simit tank yorulma yükü çevrimleri 
 

Hızlandırılmış yorulma testi sonucunda tankta meydana gelen yorulma deformasyonları Şekil 6’da gösterilen 
bölgelerden hasara uğramıştır. Yorulma hasarı kaynak ile tank sacının birleşim bölgesinde olmuştur. 
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Şekil 6: Toroidal LPG tank yorulma bölgeleri. 
 

Şekil 7’de yorulma hasarı başlangıcında Toroidal tank, iç kaynak ile gövde sacı sınır bölgesinde 1,75 MPa işletme 
basıncının etkisi görülmektedir. Şekil 7’de (b) tank iç halka kaynağı koleretin üst bölgesinde meydana gelmiştir. 
Bunun sebebi maksimum gerilmenin koleretin etkisi ile gerilme yığılması oluşturmuştur. Yorulma hasarı kaynağın 
ısısından yorulma bölgesinde daha gevrek ve kırılgan bir metalürjik yapı oluşturmuştur. Dolayısı ile yorulma 
çevriminde en kırılgan ve en yüksek gerilmenin oluştuğu bölgede yorulma hasarı olmuştur.  

 

 
 

Şekil 7: (a) Yorulma hasar anı (b) yorulma hasar görünümü 

 
3. Bilgisayar Destekli Yorulma Analizi 
 
3.1.CAD modeli 
 
Simit (Toroidal) tank’a ait imalat ölçüleri üretici firma tarafından alınmıştır. İmalat ölçüleri kullanılarak SolidWorks 
programı ile oluşturulan CAD modeli ANSYS Workbench programı içerisine alınarak, kaliteli bir FEM modeli 
hazırlanması için gerekli çalışmalar ANSYS Workbench Design Modeler modülünde yapılmıştır. Şekil 8’de LPG 
tank SolidWorks 3D modeli ve ANSYS Workbench Design Modeler görünümü verilmektedir. 

 

 
Şekil 8. Simit (Toroidal) LPG tank SolidWorks modeli. 

 



Kartal F. ve Kişioğlu Y. 

 

453 

 
3.2. Bilgisayar destekli yorulma analizi  
 
3.2.1.Sonlu elemanlar modeli  
 

Kaliteli sonlu elemanlar analizi için kaliteli sonlu elemanlar ağ örgüsü modeli hazırlanmıştır. Simit (Toroidal) LPG 
yakıt tankı içi boş hacim olduğu için Solid186 eleman tipi kullanılarak Hexa Dominant bir ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Eleman boyutu 6 mm girilerek toplam 237,727 düğüm noktası ve 66,500 eleman kullanılmıştır. 
Şekil 9’da (a), (b) LPG tank CAD modeline ait sonlu elemanlar ağ örgüsü görülmektedir. Kaynak ve kritik 
bölgelerin mesh yoğunlu artılarak sonuçların kararlığı ve güveniriliği artırılmıştır. Öte taraftan kontak tanımlamaları 
bonded contact face to target face seçilerek tanımlamalar yapılmıştır. Bilgisayar destekli modelleme ve analiz için 
Intel Core 2 Duo işlemcili 4 GB bellekli bilgisayar kullanılmıştır.  

 

 
 

Şekil 9: LPG tank 3D sonlu eleman ağ örgüsü 

 
3.2.2 Malzeme Modeli ve Yükleme Koşulları 

 
Sonlu elemanlar yorulma analizi için gerekli malzeme modelleri, gövde, kapak ve kaynak için çekme testinden 
elde edilen Stress-Srain değerleri ANSYS Workbench Engineering Data modülüne değerler girilmiştir. ERDEMİR 
6842 çeliğine ait S-N eğrileri literaturde olmadığı için mekanik özellikleri çok benzeyen St52 çeliğine ait S-N 
eğrileri ANSYS malzeme kütüphanesinden seçilmiş ve yorulma analizi için kullanılmıştır. Şekil 10 (a) ’da LPG 
tankın gerçek kullanım şartlarında işletme basıncı 1.75 MPa olduğu için ANSYS Workbench yorulma 
simülasyonunda yine yükleme basıncı 1.75 MPa basınç yükü girilmiştir. Şekil 10 (b) ’de Yükleme tipi ANSYS 
Workbench yorulma modülünde Zero-Based yükleme tipi ile sinüzoidal dinamik girdi olarak değerlendirilmiş ve 
soderberg yorulma kriterleri etki ettirilmiştir. Soderberg yorulma kriteri mean stress değeri ‘0’ ve pozitif olan 
yorulma analizlerinde kullanıldığı için soderberg yöntemi tercih edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 10: (a) LPG tank iç basınç yüklemesi, (b) zero based yükleme tipi. 
 

3.3. Ansys workbench yorulma analizi çıktıları 

 
İlk önce Statik yükleme koşullarında oluşan Equivalent (von-Misses) gerilmeler ve maksimum gerilme bölgelerini 
tespit edebilmek için statik yükleme yapılmıştır. Maksimum gerilmelerin oluştuğu bölgeler en çok zorlanmanın ve 
gerilme yığılmalarının en çok oldu bölgelerdir ve LPG tank hasar bölgelerini belirleyici niteliktedir. Simit (Toroidal) 
tanka ait gerilme dağılımı Şekil 11’de verilmiştir. 1,75 MPa statik basınç yüklemesinde maksimum (von-Misses) 
gerilmesi tankın gövdesinde 186.83 MPa çıkmıştır. Tank gövdesi için Maksimum gerilme değeri statik yükleme 
koşullarında gövde sacının akma değerinden (yield point for EDEMİR 6842, 276 MPa ) düşük çıkmıştır. 
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Şekil 11: LPG tank statik yükleme (von-Misses) gerilme dağılımı 
 

Şekil 12’de verilen tasarım ömründe yorulma hasarı ile ilgili güvenlik faktörünü göstermektedir. Güvenlik faktörü 
dağılımı minimum (0) ile maksimum (15)arasındadır. Tasarımın Minimum güvenlik faktörü (0,0090074) olarak yine 
Şekil 12’de görülmektedir. Gövde-kaynak üzerinde güvenlik faktörü dağılımına bakıldığında, ilk önce gövde 
kaynak birleşim bölgelerinin hasar oluşacağı görülebilir. Daha sonra, kapak üstünde kritik bölgeler görülmektedir. 
Ancak ilk önce gövde-kaynak birleşim sınırları yorulma hasara uğrayacağı için tank sacında yorulma hasarı 
olmamıştır. Yapılan deneysel yorulma testlerinde tank sacında herhangi bir yorulma hasarı oluşmamıştır. 

 

 
 

Şekil 12: LPG tank güvenlik faktörü 
 

Yapılan 25 adet deneysel hızlandırılmış yorulma testinde yorulma çevrim sayısı yaklaşık 90,000 olup, ANSYS 
Workbench yorulma analizi çevrim sayısı 96,000 olarak ANSYS Workbench yorulma analizi sonucu elde 
edilmiştir. Şekil 13’te maksimum çevrim için minimum tank ömrü görülmektedir. Deneysel teste yorulma hasarının 
en çok olduğu yer, LPG tankının merkezinde, gövde kaynak birleşim bölgesinde meydana gelmiştir. Aynı şekilde 
ANSYS Workbench yorulma analizinde, yorulma hasarının olduğu yer LPG tank merkezinde gövde ile kaynak 
birleşim bölgesinde olmuştur. 
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Şekil 13: LPG tank yorulma ömrü simülasyonu. 

 
4. SONUÇLAR 
 
Yapılan deneysel yorulma analizi sonuçlarına göre; 

 Yorulma hasarı gövde kaynak birleşim bölgesinde, yaklaşık olarak 90,000 civarında yorulma çevrim 
sayısında yorulma hasarı elde edilmiştir. 

 LPG tank gövde yapısından ziyade, gövde ile kaynak birleşim bölgelerinde yorulma hasarı oluşmuştur. 
ANSYS Workbench yorulma simulasyon sonuçlarına göre; 

 Yorulma hasarı gövde kaynak bölgesinde ve 96,000 yük çevrim elde edilmiştir.  

 Deneysel ve sayısal yorulma yük çevrim sayıları arasındaki fark %10 u geçmemiştir.  

 Analizde, gövde sacında yorulma hasarı olmamıştır, yorulmalar kaynak gövde sınırları içersinde 
kalmıştır. 

Yapılan deneysel ve ANSYS Workbench simülasyonlarının çevrim sayısı sonuçları sayısal olarak birbirlerine 
yakın elde edilmiştir. ANSYS Workbench yorulma simülasyonu çevrim sayısı deneysel çevrim sayısından yüksek 
olması da malzeme özellikleri, imalat şekli gibi etkenlerden dolayı küçük farklılıklar göstermiştir.  
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Özet 
 
Tandişlerde kullanılan şekilli prefabrik refrakterlerde kullanılabilecek, zaman zaman büyük hacimlere de çıkabilen 
prefabrik şekilli, MgO esaslı alternatif bazik dökülebilir refrakterler üzerinde çalışılmış ve doğal ol ivin ilavesinin 
etkisi incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle, kullanılan Doğal Olivin’ in faz yapısı ve kimyasal karakteristikleri 
belirlenmiştir.  Doğal Olivin , manyezit esaslı dökülebilir refrakterlere farklı oranlarda ilave edilmiştir ve Olivin 
ilavesiz karışımlar ile kıyaslamalı olacak şekilde farklı reçeteler ile çalışılmıştır. Ayrıca, cüruf korozyon testi için 
kullanılacak cürufun kimyasal karakteristiğide belirlenmitir. Çalışmada dökülebilir refrakter karışımların fiziksel ve 
kimyasal özellikleri,  X-Işını Difraktometresi,  cüruf testi ve SEM analizleri sonuçları elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Manyezit, olivin, dökülebilir refrakter, tandiş, sürekli döküm. 

 

CHARACTERIZATION AND PRODUCTION OF PREFABRICATED 
SHAPED REFRACTORY MATERIALS FOR TUNDISH BASED ON 

OLIVINE ADDED MAGNESIA RAW MATERIALS 
 

Abstract 
 
MgO based castable refractory materials as an alternative for prefabricated shaped refractories for tundish was 
studied and the effect of olivine on MgO castable was investigated. Olivine was added to MgO mix in different 
quantities. Physical and chemical properties, XRD and corrosion against slag was tested. 

 
Keywords: Magnesite, olivine, castable refractory, tundish, continuous casting 

 

1. Giriş 
 
Son yıllarda, temiz çelik elde edebilmek için demir-çelik üretiminin her aşamasında yapılan çalışmaların ve 
araştırmaların önemli bir kısmı refrakter malzeme seçimi ile ilgili olmuştur. Sıvı çelik içerisinde metalik olmayan 
safsızlıkların giderilmesine yönelik olarak sürekli döküm  proseslerinde süregelen uygulamalardan biri de tandiş 
içerisinde kullanılan çeşitli prefabrik şekilli refrakterler ile çelik akışını kontrol etmektir. Örneğin set blokları ile 
tandiş içerisinde safsızlıkların yüzdürülmesi sağlanabilmekte ve cürufun yayınması engellenerek safsızlıkların 
oluşumu azaltılmaya çalışılmaktadır. Tandiş çarpma kutuları vb. refrakter elemanlar, tandiş içerisinde sıvı çelik 
akışını düzenlemeye yardımcı olan aynı zamanda tandiş refrakter astar ömrünü ve emniyetini arttıran malzemeler 
olarak karşımıza çıkmaktadır [1,2,3]. 
 
Genellikle alumina, manyezit veya manyezit alumina spinel malzeme yapıları  ile üretilmektedirler. Ancak bazı 
durumlarda alumina kaynağı hammaddeler, sıvı çelik içerisindeki safsızlıklara katkıda bulunabilmektedir. Bu 
nedenle ergimiş çeliğin saflığının sürekli olabilmesi için alumina bazlı malzemeler yerine bazik malzemeler tercih 
edilebilmektedir [4].  
  
Bu çalışmada bazik nitelikte olan ve tandiş içerisinde sıvı çelik ile temas halinde çalışan alternatif refrakter yapılar 
üzerinde çalışılmıştır. Çalışılan MgO esaslı dökülebilir refrakter karışımlarına doğal olivin hammadde katkısının 
etkileri test edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar ile tandiş içerisinde kullanılan zaman zaman büyük hacimlere 
de çıkabilen prefabrik şekilli refrakterlerin üretimine yönelik alternatif bir bazik dökülebilir refrakter elde edilmeye 
çalışılmıştır.  

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Kullanılan Hammaddeler ve Özellikleri 
 
Deneysel çalışmalarda kullanılan sinter manyezit ve olivin hammaddelerinin X-Işını Difraksiyonu ile elde edilmiş 
faz analiz grafikleri aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 1. Sinter manyezit X-ışını difraktometresi 

 

 
Şekil 2. Olivin X-ışını difraktometresi 

 
Tablo 1. Kullanılan ana hammaddelerin kimyasal bileşimleri 

Kimyasal Analiz (%) Sinter manyezit Olivin Çimento 

MgO 96.00 45.0 - 

Al2o3 0.10 1.0 73.0 

CaO 1.80 0.6 25.0 

SiO2 1.00 43.0 0.1 

Fe2O3 0.60 9.5 0.1 

Ana fazlar Periklas Forsterit CA, CA2 

 
Deneylerde kullanılacak reçetelerin tasarımında MgO’ in hidratasyon eğilimi göz önüne alınarak, döküm sonrası 
çatlak riskini en aza indirecek önlemler dikkate alınmıştır. Ana hammadde olarak kullanılan sinter manyezit 
(Kümaş, %96 MgO) ile birlikte gerekli bağ mukavemetine ulaşabilmek için %70 Al2O3’ li çimento ilavesi 
yapılmıştır. Ayrıca, dispersant ve bağ yapıcı katkı malzemesi olarak sodyum hegzametafosfat ile CaO kaynağı 
olarak görev yapan ve fosfat bağın oluşumuna yardımcı olan kalsiyum karbonat ilaveleri yapılmıştır. Reçetelerden 
1B karışımının kullanımı  ile devam eden ikinci bölüm çalışmada doğal olivin kaynaklarımızdan elde edilen 3-8 
mm tane boyut aralığındaki olivin hammaddesinin farklı oranlardaki ilavelerinin bu çalışmadan elde edilen test 
değerlerine etkisi kıyaslanmıştır.  
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2.2. Çalışmalarda Kullanılan Karışımlar ve Yapılan Testler 
 
Çalışmada kullanılan reçeteler, 1 ve 2 serisi olarak iki gruba ayrılmış, 1 serisi olanlar yalnız sinter manyezit 
içerikli, 2 serisi olanlar da sinter manyezit ve olivin içerikli olarak tasarlanmıştır. Bu reçetelerin bileşimleri Tablo 
2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. 1A-1B-1C / 2A-2B-2C Karışımları 

KARIŞIMLAR 
MgO Esaslı MgO+Olivin Esaslı 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 

MgO (%) 97 91 85 86 81 76 

Olivin (%) - - - 5 10 15 

Kalsiyum Karbonat (%) 1 3 5 3 3 3 

Çimento (%) 1 3 5 3 3 3 

Sodyum Hegzametafosfat (%) 1 3 5 3 3 3 

Su Oranı (%) 6.5 6.7 

 
Tablo 2’de verilen karışımlardan, görünür porozite, yoğunluk testleri, soğukta basma mukavemeti ölçümlerini 
gerçekleştirmek üzere numuneler hazırlanmıştır. 110 °C , 1000 °C ve 1500 °C sıcaklıklarda sinterleme yapmak 
için gerekli adetlerde 50x50x50 mm ölçülerinde küp numuneler kalıpta döküm yoluyla şekillendirilmiştir. Dökülen 
numuneler 24 saat kalıp içerisinde ilk mukavemetlerini aldıktan sonra kalıptan çıkartılarak, ortam sıcaklığında 
bekletildikten sonra, 110 °C / 18 saat,   1000 °C / 2 saat ve 1500 °C / 2 saat olacak şekilde ısıl işlemlere tabi 
tutulmuştur. Isıl işlemler sonrasında numuneler, TS 4633 EN 993-1 Standardına göre suda kaynatma yöntemiyle 
görünür porozite (%) ile yoğunluk (g/cm3) ve ASTM C-133 Standardına göre de soğukta basma mukavemeti 
(kg/cm2)  testlerine tabi tutulmuştur.  
 
Ayrıca Tablo 2’de yer alan her bir reçete grubu için, 50x50x50 mm ebatlarında küp şeklinde aynı laboratuvar 
şartlarında, içlerinde 25x25x25 mm ölçülerinde silindirik boşluk bulunan, 2’ şer adet cüruf korozyon test 
numuneleri de hazırlanmıştır. Cüruf korozyonu testleri 1500 °C ve 1600 °C sıcaklıklarda 2’şer saat olarak 
yapılmıştır. Söz konusu testlerde Tablo 3’de kimyasal analizi verilen cüruf kullanılmış ve her numunenin 
içerisindeki boşluğa eşit ağırlıkta cüruf doldurulmuştur. Tüm cüruf testleri normal atmosferde gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca cüruf korozyon testi numuneleri üzerinde mikroyapı incelemeleri de yapılmıştır.  

 
Tablo 3. Korozyon Deneylerinde Kullanılan Cürufun Kimyasal Analizi 

 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 Na2O MgO Cr2O3 TiO2 MnO C/S 

% 8.7 12.8 36.9 22.1 0.5 1.4 0.8 0.4 4.1 2.9 

 

3. SONUÇLAR 
 
Yukarıdaki karışımlardan hazırlanan numunelerle yapılan ölçümler ve testlerden elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmiştir. 

 

3.1. Fiziksel ve Mekanik Test Sonuçları 
 
110 °C / 1000 °C / 1500 °C sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulmuş numunelerin görünür porozite, yoğunluk ve 
soğukta basma mukavemeti test sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüm veriler her bir reçete için 3’er adet 
numune ile yapılmış ölçümlerin aritmetik ortalama değerleridir. 
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Tablo 4. Karışımlardan hazırlanan numunelerin ölçüm ve test sonuçları 
 

 MgO Esaslı MgO+Olivin Esaslı 

 1A 1B 1C 2A 2B 2C 

Su Oranı (%) 6.5 6.7 

  110 ° C  

Görünür Porozite (%) 17,5 13,5 10,5 15,4 15,0 14,3 

Yoğunluk (g/cm3) 2,84 2,82 2,80 2,81 2,80 2,80 

Soğ.Basma Muk.(N/mm2) 14 47 72 40 46 44 

 1000 ° C  

Görünür Porozite (%) -* 20,1 20,0 20,7 21,1 20,9 

Yoğunluk (g/cm3) -* 2,75 2,72 2,74 2,72 2,72 

Soğ.Basma Muk.(N/mm2) 5 23 27 20 20 19 

 1500 ° C  

Görünür Porozite (%) 19,4 19,7 19,5 19,8 19,7 19,1 

Yoğunluk (g/cm3) 2,86 2,82 2,78 2,80 2,78 2,78 

Soğ.Basma Muk.(N/mm2) 35 33 39 28 25 22 

* 1A (1000 °C) Numuneleri GP/Yoğunluk testi sırasında parçalanmış ve değer alınamamıştır. 

 
1. Grup numunelerde bağ yapısının oluşmasını sağlayan katkı ilave oranları yükseldikçe tüm sıcaklıklardaki 
mukavemet değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Sadece 110° C’de kurutma sonrası  görünür porozite değerlerinde 
azalma kaydedilmiş, diğer işlem sıcaklıklarında ise kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Yoğunluk değerlerinin 
artan bağlayıcı oranları ile düştüğü tespit edilmiştir.  
 
2. Grup numunelerde ise artan olivin ilavesi ile karışımların su ihtiyacının %0.2 oranında arttığı gözlenmiştir. Olivin 
oranı yükseldikçe özellikle 110° C kurutma sonrası ve 1500° C de sinterleme sonrası mukavemetlerde azalma 
tespit edilmiştir. Buna karşılık 1000° C sinterleme sıcaklığı sonrası elde edilen veriler olivin oranındaki artıştan 
daha az etkilenmiştir.  
 
3.2. Cüruf Korozyon Testi Sonuçları 
 
Cüruf korozyon testleri sonrasında numuneler düşey eksenleri boyunca ikiye bölünerek cürufun numunelerin 
içerisinde yayılma alanları milimetrik kağıda aktarılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 3.’ de 
verilmiştir. 1B, 1C, 2A, ve 2C serisi reçetelere ait numunelerin kesitlerinin fotoğrafları da Resim 1-4’te 
gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Cürüf Korozyonu Yayılma Alanının Reçete Bileşimlerine ve Sıcaklığa Bağlı Değişimi (%) 

 

              
Resim 1.  1B. 1500° C & 1600° C          Resim 2.  1C.  1500° C & 1600° C 

               
Resim 3.  2A.  1500° C & 1600° C              Resim 4.  2C.  1500° C & 1600° C 

 
Cüruf korozyon test sonuçlarına göre 1B ve 1C reçeteleri için cüruf yayılma direnci seviyesi açısından kayda 
değer seviyede fark gözlenmemiştir. Her iki durumda da sıcaklık 1500° C’ den 1600° C’ye yükseldikçe cüruf 
yayılımı artmaktadır. Olivin ilaveli reçetelerde, olivin miktarındaki artışla beraber cüruf yayılma alanının arttığı 
görülmüştür. Aynı zamanda sıcaklık artışının etkisinin de olivin ilavesiyle birlikte daha belirgin hale geldiği tespit 
edilmiştir.  

 

4. DEĞERLENDİRME 
 
4.1. MgO esaslı reçetelerde bağ yapısını oluşturan hammaddelerin karışım içerisindeki oranının cüruf korozyon 

test sonuçlarına etkisinin sınırlı seviyede olduğu gözlenmiştir. Buradan hareketle 1B reçetesi baz alınarak 
çalışmalara devam edilmiş ve olivin hammaddesinin etkileri incelenmiştir. Aynı zamanda bu karışım ile endüstriyel 
deneme çalışmaları yapılmıştır. Yandaki resimde 2A reçetesi ile hazırlanmış ve Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve 
Tic. A.Ş.’ de 4 yollu, 24 ton sıvı çelik kapasiteli tandişde denemesi yapılan tandiş çarpma kutusu görülmektedir. 
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Resim 5. Tandiş Çarpma Kutusu 
 
4.2. Karışımlarda olivin içeriğine bağlı olarak, Olivin içeren karışımlarda Olivin içermeyen karışımlara göre 

gereken su ihtiyacı artış göstermiştir. Olivin içeren karışımlardan ise, olivin ilavesi arttıkça su ihtiyacı 
değişmemiştir. 
 
4.3. Olivin miktarının artışıyla birlikte soğukta basma mukavemeti değerleri düşüş eğilimi göstermiştir. 

 
4.4. Yoğunluk değerleri açısından olivin miktarındaki değişimin etkisi daha sınırlı olduğu görülmüştür. 

 
4.5. 1000° C ısıl işlem sonrası ulaşılan sonuçlara göre bu sıcaklıkta olivinin etkisi daha düşük seviyede kalmıştır. 

 
4.6. Genel olarak Olivin miktarı ve sıcaklık arttıkça cüruf yayılma alanı da artış göstermiştir. 

 
4.7. Fiziksel özellikler ve cüruf testi değerlendirildiğinde %5 olivin içeren 2A karışımının değerlerinin 1500 ° C’ de 

1A ve 1B’ ye yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. 
 
4.8. Her ne kadar belirli bir seviyenin üzerindeki olivin ilavesinin soğukta basma mukavemeti ve cüruf yayılım 

alanı üzerinde negatif etkileri gözlenmiş olmakla beraber, olivin hammaddesinin ekonomik avantajları göz önüne 
alınarak optimizasyon çalışmaları yapılmış ve buradan hareketle olivin katkılı reçeteleri uygulamadaki 
performansını değerlendirmek amacıyla prototip ürünler geliştirilmiş ve endüstriyel denemelere geçilmiştir. 
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SIVI ÇELİĞİN ISLATMA DAVRANIŞI ÜZERİNE (MgO) TANDİŞ 
ASTARA İLAVE EDİLEN KİL VE FİBERİN ETKİSİ 

 
YUNUS TÜREN 

Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 78100, Karabük, yturen@karabuk.edu.tr 
 
 

Özet 
 
Bu çalışmada, püskürtülebilir tandiş refrakteri (MgO) ve sıvı çelik ara yüzey ıslatma özellikleri sıvı damla metodu 
kullanılarak incelenmiştir. Islatma açısı üzerine, MgO’e ilave edilen cam fiber ve kil ilavelerinin etkileri 

belirlenmiştir. Sonuçlar, ıslatma açısının () MgO’e %1’e kadar kil ilavesi ile değişmediğini ancak %1’in üzerindeki 
ilaveler de kayda değer azalma olduğunu göstermiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Islatılabilirlik, Temas açısı, Çelik yapımı, Tandiş astar. 

 

EFFECT OF FIBER AND CLAY ADDITIONS TO TUNDISH LINING 
(MgO) ON WETTING BEHAVIOR OF MOLTEN STEEL 

 
 

Abstract 
 
In this study, sprayable tundish lining (MgO) and the interface wetting properties of molten steel was investigated 

by using sessile drop method. Effects of glass (SiO2) fiber and clay additions to MgO on wetting angle () were 

determined. Results revealed that the  on MgO was not altered by addition of  clay up to 1 wt.% whereas above 

1 wt.% Clay addition decreased the  considerably. 
 

Keywords: Wettability, Contact angle, Steel making, Tundish lining. 

 
 
 

1. Giriş 
 
Yüksek kaliteli metal üretimi ve işlenmesinde metalürjik işlem mühendisliği, refrakter malzemelerin kullanımı ile 
yakından ilişkilidir. Bu ilişki, sıvı cürufun ve metalin fiziksel ve kimyasal etkilerine karşı koyabilen optimum 
refrakter malzeme seçimini gerektirmektedir [1]. Dolayısıyla yüksek kaliteli çeliklerin üretilmesinde, sıvı çelik-
refrakter arayüzey etkileşimlerinin anlaşılması çeliğin saflığı ve temizliği açısından her geçen gün önem 
kazanmaktadır.  
 
Sürekli dökümde inklüzyonların sıvı çeliğe geçme aşamalarından biri tandiş refrakteri-sıvı metal ara yüzeyidir. 

Arayüzeydeki ıslatma açısı () refrakterin aşınmasını etkileyen en önemli parametrelerden birisidir.  
 
Bir sıvı tarafından katının ıslatılabilirliği, sıvının katı üzerine yaptığı temas açısının terimleri içerisinde tanımlanır. 
Bu temas açısı üç arayüzeyin gerilmelerinin dengesi tarafından belirlenir. Genel olarak ıslatmada, Young-Dupre 

tarafından önerilen temas açısı () terimi eşitliği kullanılmaktadır [2];  
 

sg

kskg







cos              (1) 

 

Burada; (sg), sıvının (çeliğin) yüzey gerilimi, (kg), katının (refrakter malzemenin) yüzey gerilimi (ks), sıvı-katı 

arayüzey gerilimi ve (), sistemin ıslatma açısını belirlemektedir.  
 

Sıvının katı ile yaptığı açı <90 ise ıslatma durumu vardır ve bir etkileşim söz konusudur tersi durumunda ise  

>90 sıvının katıyı ıslatmaması durumu vardır ve etkileşim, 90’den uzaklaştıkça minimum düzeyine 
yaklaşmaktadır. 
 
Literatürde çeşitli kompozisyonlarda refrakter malzemeler üzerine değişik bileşimlerdeki ergimiş çelik ve cürufun 
yapmış olduğu ıslatılabilirlik çalışmaları rapor edilmiştir [3-11]. Usatikov ve arkadaşları [4], Materikin ve 
arkadaşları [5], Pitak ve arkadaşları [6], Prokofeva ve Loff [7], alümina silikat refrakterlerin çelik ve demirle yaptığı 
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ıslatılabilirlik çalışmalarını yapmışlardır. Bu çalışmalarda, Alümina silikat refrakter yapısı içerisindeki cam fazın 
miktarının artması ile ıslatma açısın azaldığı tespit edilmiştir.  
 
Kashchev ve arkadaşları [8], St.35 çeliğinin ıslatma açısının korondum malzemenin kompozisyonuna göre 
değişimini çalışmışlardır. Koronduma MgO+MgCr2O4 ve kil ilavesinin ıslatma açısının azalmasına sebep olduğu 
rapor edilmiştir. Nakashima ve arkadaşları [10], zirkonya refrakterlerle sıvı çelik arasındaki ıslatma açısının 
değişimini araştırmışlardır. Çalışmada çelik içerisinde artan oksijen (O) miktarı ile ıslatma açısında azalma tespit 
edilmiştir. 
 
Çelik yapımı işlemlerinde MgO püskürtme tandiş astar refrakterleri en yaygın olarak kullanılmasına rağmen 
ergimiş çeliğin MgO’i ıslatması üzerine oldukça sınırlı çalışmalar mevcuttur [12]. Dolayısıyla bu çalışma; MgO 
tandiş püskürtme astarına ilave edilen cam fiber ve Kilin çeliğin ıslatma açısı üzerine etkisinin araştırılmasını 
amaçlamaktadır. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1.Malzeme  
 
2.1.1. Tandiş Astar (MgO) Malzemesi ve Hazırlanması 
 
Tandiş püskürtme astar tozu (MgO), Konya Krom Magnezit Tuğla San. A.Ş.’den sağlanmış olup %95.08 MgO, 
%2.49 SiO2, %1.73 CaO, %0.54 kil, %0.16 Al2O3 kimyasal kompozisyona sahiptir. MgO püskürtme astarının elek 
analizi Şekil 1’de verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Tandiş astar (MgO) tozu tane dağılımı. 
 
Çalışmalarda parametre olarak (Tablo 1) ; MgO tandiş püskürtme astarı tozuna cam fiber ve kil tozu ilaveleri 

kullanıldı. Cam fiberin uzunluğu 15 mm ve çapı 10 m, kil tozu tane boyutu ortalama 30 m olarak belirlendi.  
 

Tablo 1. Deneylerde uygulanan parametreler. 
 

Tandiş Püskürtme Astarı 

Ana Malzeme Katkı Malzemesi 

0-600m MgO %0 Cam fiber 

0-600m MgO %1 Cam fiber 

0-600m MgO %2 Cam fiber 

0-600m MgO %4 Cam fiber 

0-600m MgO %8 Cam fiber 

0-600m MgO %1 Cam fiber +%0,5 Kil 

0-600m MgO %1 Cam fiber +%1 Kil 

0-600m MgO %1 Cam fiber+ %2 Kil 

0-600m MgO %1 Cam fiber +%4 Kil 

 
Deneyler, Erdemir T.A.Ş.’nin uygulama şartları dikkate alınarak yapıldı. Astar malzemelerin hazırlanmasında 
karıştırıcı (mikser) kullanıldı. Karıştırıcı içerisine MgO tandiş astarı tozu, değişik oranlarda cam fiber ve kil 
malzemeleri (% ağırlık) ilave edilerek kuru olarak 15 dakika ve hazırlanan kuru karışıma ağırlığının % 25-30 
oranında su ilave edilerek 60 dakika süre ile sulu karışım hazırlandı.   
 
Bu karışım,  önceden hazırlanmış 30x30x10 mm boyutlarında kalıplara döküldü. Kalıp içerisindeki numuneler oda 
sıcaklığında 24 saat bekletilerek bünyesinde bulunan fazla suyun atılması sağlandı. Kalıptan çıkarılan numuneler 
fırın atmosferinde kurutmaya alındı.  Kurutma işlemi, atmosfere açık olan fırında 350 

°
C’de 3.5 saat, 1100

 °
C’de 3 
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saat bekletilerek yapıldı. Kurutma işlemi tamamlanan numuneler atmosfer kontrollü fırında argon ortamında 1550 
°C’de 1 saat sinterlendi. Sinterlenen numuneler 10x10x10 boyutlarında elmas disk ile kesildi ve yüzeyleri sırası ile 
180, 320, 600 ve 800 meshlik SiC ile zımparalanarak yüzey pürüzlülüğünün etkisi giderildi. Aynı şartlar her bir 
parametre için tekrarlandı.  

 
2.1.2. Çelik Malzeme ve Hazırlanması 
 

Islatma açısı ölçümlerinde Erdemir T.A.Ş’den temin edilen %0.003 C, %0.131 Mn, %0.007 P, %0.006 S ve 
%0.009 Si kimyasal kompozisyonundaki düşük karbonlu çelik (7114K)  malzeme kullanıldı. Sıvı damla oluşturmak 

için düşük karbonlu çelik malzemeler yaklaşık 0,3 gram olarak (3x3x3 mm
3
 boyutlarında) küp şeklinde kesilerek 

yüzeyde oluşabilecek oksit tabakası sırası ile 180, 320 ve 600 meshlik SiC su zımparaları yardımı ile alındı. 
Zımparalanmış olan numuneler metanol içerisinde 10 dakika süre ile ultrasonik olarak temizlendi. 

 
2.2. Islatma Açısı Ölçümü 
 

Islatma açısı ölçümü için boru tipi, 1750 °C sıcaklığa çıkabilen, Vakum kontrollü fırın kullanıldı. Islatma açısı 
ölçümlerinde her iki tarafı  “O” ring’li flanşlarla kapatılmış gözetleme kısmı cam olan bir sistemden oluşan 
%99,997 saflıkta alümina boru kullanıldı.  
 
Deneylerde ıslatma açısı tespiti 1 atmosfer basınçta % 99,999 saflıkta argon gazı kullanılarak 1550 °C sıcaklıkta 
yapıldı. Sıvı damla metodunun uygulandığı atmosfer kontrollü fırın ve bölümleri Şekil 2’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Deney çalışmalarında kullanılan fırın ve bölümleri: a. Gaz girişi b. Alümüna tüp c. Oksit giderici d. Isıtma 
elementi e. Fırın gövdesi f. Thermokupl g. Sıvı damla h. Seramik altlık i. Gaz çıkışı j. Gözetleme penceresi k. 

CCD Kamera l. Tripot m. Bilgisayar n. Vakum. 

 
Deney öncesinde yüzeyleri temizlenmiş olan astar numuneler ve üzerine yerleştirilen çelik parçalarla birlikte 
alümina boru merkezine yerleştirilerek su terazisi yardımı ile optimum yatay duruma getirildi. Sistem 2 saat 10

-5
 

mbar vakumda tutularak ortamdaki oksijenin en aza indirilmesi sağlandı. 2 saat vakumda tutulan sisteme sonra 
tekrar argon girişi sağlanarak bu işlem iki kez tekrar edildi. Deney süresince sürekli olarak sistemden argon geçişi 
sağlanan fırın, deneylerin yapılacağı sıcaklığa kadar 3 °C/dak. ile çıkıldı. Çelik damlanın fotoğraflarını alabilmek 
için bir CCD kamera alümina borunun gözetleme penceresi önüne yerleştirildi. 
 
Ergimiş çelik tarafından MgO tandiş astarın ıslatılabilirliği bir VCR’ye bağlanabilen CCD kamera ile bilgisayar 
ekrana görüntü yansıtıldı. CCD kamera ile çekimi yapılan filmler, fotoğraf şeklinde bilgisayar dosyasına 

kaydedildi. 12X büyütülen kaydedilmiş resimlerden () ıslatma açısının ölçümü AutoCAD 2000 programında 
hesaplandı. Hesaplamalar, yatay katı yüzeyde duran ve değişim yüzeyi olan sıvı damla fotoğraflarından (Şekil 3) 
ıslanma düzleminin yanındaki damlacık kenarına bir tanjant çizgisi çizilerek(damla yüzeyinin küresel olduğu kabul 
edilerek) refrakter-sıvı çelik ıslatma açısı tespit edildi.  
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Şekil 3. Islatma düzleminin yanındaki damlacık kenarına tanjant çizilmesi ve ıslatma açısı hesaplanması. 
 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma  
 
3.1. Cam Fiber Katkılı MgO Tandiş Astar-Sıvı Çelik Islatma Açısı Sonuçları 
 
MgO+%cam fiber ilaveleri ile hazırlanan tandiş astarın 1550 °C’de argon gazı ortamında düşük karbonlu çelik ile 
ıslatılabilirliği deneylerinde tespit edilen ıslatma açısının cam fiber miktarına bağlı olarak 60 dakika temas süresi 
sonunda oluşan ıslatma açısı değişimleri ve fotoğrafları sırasıyla Şekil 4 ve 5’de görülmektedir.  
 
Deneylerde MgO astar malzeme üzerine düşük karbonlu çeliğin ıslatma açısının 122° olduğu tespit edilmiştir. 
Literatürde [3], yoğun MgO üzerine ergimiş çeliğin ıslatma açısının 128° olduğu rapor edilmiştir. Sonuçlar 
literatürdeki değerlerden biraz sapmaktadır. Islatma açılarındaki bu farklılığın sebebi, altlık numunesinin taneli 
yüzeyden düz yüzeye geçişinde damla ile altlık arasındaki temas alanının azalmasıyla açıklanabilir. Dolayısıyla 
yapışma işi arttığı ve ıslatma açısının düştüğü düşünülmektedir. Giese ve arkadaşları [11], Staronko ve Krakau 
[9], ergimiş çeliğin ıslatma açısı üzerine refrakter toz tane boyutunun etkisini araştırmışlardır. Yapılan araştırmada 
toz tane boyutu arttıkça ıslatma açısının azaldığı rapor edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4. Islatma açısının MgO içerisindeki cam fiber miktarına göre değişimi (Temas süresi: 60 dakika). 
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Şekil 5. Islatma açısının MgO içerisindeki cam fiber miktarına göre değişim fotoğrafları (Temas süresi: 60 dakika). 
 
Fiber içermeyen ve %1 Cam fiber içeren numunelerde ıslatma açısı 60 dakika temas süresi sonunda yaklaşık 
122° olurken, %2, %4 ve %8 cam fiber ilavelerinde ani bir düşüşle yaklaşık 111° olmuştur. Bu düşüşün, SiO2’in 
ergiyerek kapiler güç yardımı ile arayüzeyde birikmesinden kaynaklandığı sanılmaktadır. Literatürde [9,11], SiO2 
üzerine çeliğin ıslatma açısının 112° olduğu rapor edilmiştir. 
 
Bu çalışmada MgO’e %2, %4 ve %8 cam fiber ilavesi ile çeliğin ıslatma açısının sırası ile 112°, 112° ve 111° 
olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir çalışmada ise korondum malzemeye ilave edilen silikanın ıslatma açısını 
azalttığı rapor edilmiş fakat araştırmada arayüzeyde cam fazın varlığı belirtilmemiştir [7,8]. SEM ve EDS 
analizlerinde (Şekil 6) MgO içerisinde cam fiber miktarı artarken sıvı çelik-astar malzeme arayüzeyinde cam fazın 
miktarının da arttığı belirlenmiştir.  

    
(a)            (b) 

 
Şekil 6. MgO+% cam fiber kompozisyonundaki tandiş astar-sıvı çelik arayüzey SEM ve EDS görüntüsü. 

a)MgO+%8 cam fiber b)MgO+%8 cam fiber 

 
SEM görüntülerinden de görüldüğü gibi deney sıcaklığında cam faz sıvı halde olduğu için muhtemelen bu sıvı 
cam faz kapiler etkiden dolayı katı-sıvı ara yüzeyine yükselmekte ve arayüzeyde silika miktarı zenginleşmektedir. 

MgO’e %1 cam fiber ilavesi ile ıslatma açısı ’nın çok az miktarda (1°) azalması, oluşan sıvı cam fazın miktarının 
yüzeye çıkacak kadar fazla oranda olmadığından kaynaklandığı sanılmaktadır. 

 
3.2. Kil Katkılı MgO Tandiş Astar-Sıvı Çelik Islatma Açısı Sonuçları 
 
MgO+% kil ilaveleri ile hazırlanan tandiş astarın 1550 °C’de argon gazı ortamında düşük karbonlu çelik ile 
ıslatılabilirliği deneylerinde tespit edilen ıslatma açısının kil miktarına bağlı olarak 60 dakika temas süresi sonunda 
oluşan ıslatma açısı değişimleri ve fotoğrafları sırasıyla Şekil 7 ve 8’da görülmektedir.  
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Şekil 7. Islatma açısının MgO içerisindeki kil miktarına göre değişimi (Temas süresi: 60 dakika). 

 

 
 

Şekil 8. Islatma açısının MgO içerisindeki kil miktarına göre değişim fotoğrafları (Temas süresi: 60 dakika). 
 

MgO’e kil ilavesi, MgO ve MgO+%1 SiO2 kompozisyonuna göre ’da yaklaşık 10° lik bir azalma ile =111° olarak 
gerçekleşmiştir. Bu azalmanın sebebi kilin 1400 

°
C üzerindeki sıcaklıklarda mullite dönüşmesi ve aşağıdaki 

“Eş.3.1-3.5’de ifade edilen reaksiyon ile açığa çıkan SiO2’in cam fazın oluşumuna yol açtığı şeklinde 
yorumlanmıştır [13].  
 

             Al2O3.2SiO2.2H2O   C0600
 Al2O3.2SiO2+2H2O                           [3.1] 

                      Al2O3.2SiO2   C01200
 Al2O3.1,5SiO2+0,5SiO2                        [3.2] 

                  Al2O3.1,5SiO2   C01300
 Al2O3.SiO2+0,5SiO2                                 

[3.3] 

                      Al2O3.SiO2   C01400
 Al2O3.0,66SiO2+0,33SiO2                       [3.4] 

                              Mullit: (3Al2O3.2SiO2 ) oluşur.                                             [3.5] 

 

Ayrıca “Eş.3.1’e göre kilin yapısındaki su 600 °C’de uzaklaşmaktadır [2,13]. Kil ilavesi ile çelik damlanın bir oyuntu 
şeklinde astar malzemesi içerisine doğru ilerlemesi, kilin yapısındaki suyun 600 °C’den sonra kaybolması ile astar 
malzeme tozlarının etrafındaki kilde meydana gelen hacimsel azalma sonucu olarak açıklanabilir. SEM ve EDS 

0 1 2 3 4 5 6
100

105

110

115

120

125

130

 

 

C
o
n

ta
c
t 

a
n

g
le

, 


o

Clay content, wt. %



Turen, Y. 

 

469 

(Şekil 8) analizlerinde arayüzeyde Si elementinin arttığı gözlenmiştir. Dolayısıyla arayüzeyde açığa SiO2 miktarı 

ile oluşan cam faz ’daki azalmaya sebep olduğu düşünülmektedir. 

 

 
 

Şekil 8. MgO+%2 cam fiber+%8 kil kompozisyonundaki tandiş astar-sıvı çelik ara yüzey SEM ve EDS görüntüsü. 

 
3.3. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir:  
 

1. MgO’e SiO2 fiber ilavesi %1’e kadar ’yı etkilememekle beraber %1’in üstündeki ilaveler ’yı azalmıştır. ’daki 
azalmanın sebebi, sıvı cam fazın tandiş astar/sıvı çelik arayüzeyinde kapiler etkiden dolayı birikmesinden 
olduğuna yorumlanmıştır.  

2. MgO’e ilave edilen kil miktarı arttıkça  azalmıştır. ’daki azalmanın nedeni reaksiyon ile açığa çıkan SiO2’in 
tandiş astar/sıvı çelik arayüzeyinde cam fazın oluşumuna yol açtığı ve deney sıcaklığında kilin kimyasal bağlı 
suyu kaybetmesine bağlanmıştır. 
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Özet 
 
Gelişen yeni teknolojilerle, alt yapıların daha hızlı trenlere göre tasarlanması ve bu alt yapıda kullanılacak vagon, 
lokomotif ve bunların alt elemanları konularında da, gelişen yeni malzemelerin kullanılması, yeni tasarım 
yöntemleri ile gelişmeler gerektirmektedir. Bilhassa yolcu vagonlarında, kazalarda çarpışma durumlarında, 
vagona etkiyen büyük darbe kuvvetleri, vagon uç kısımlarında büyük hasarlara ve can kayıplarına neden 
olmaktadır. Yolcu vagon uç kısımlarında, kompartman dışı bölümde mukavemetin arttırılması, çarpışmada 
enerjinin büyük bir kısmının bu bölümde absorbe edilerek, yolcu kompartmanına etkinin azalacağı bir tasarım 
geliştirmiş ve bununla ilgili yapılan çarpışma testinde başarılı sonuçlar almıştır. 
 
Ülkemizde, demiryolu sektörünün son yıllarda tekrar hak ettiği öneme kavuşturulması çalışmaları, gerek ülke 
gerek küresel ekonomik değer yaratılması ve Türkiye’nin kazanımlarının ve stratejik konumunun güçlenmesi 
açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, TCDD tarafından yürürlüğe konulan ve konulacak olan uygulama esasları 
ve yönetmelikler çerçevesinde, hatlarımızda bulunan vagonların düzenli kontrolleri ve yeni vagon ihtiyacının yerli 
kamu ve özel sektör üretimleri ile karşılanması kaçınılmaz olacaktır. Yeni tasarım vagonların modern mühendislik 
ve deney yöntemleri ile elzem kontrollerinden sonra üretime geçilmesinin, gerek lojistik gerek ihracat olarak 
Türkiye’ye çok büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir 
 
Anahtar kelimeler: Deneysel Gerilme Analizi, Çarpışma Testi, Statik Gerilme Analizi, Seyir Testi, Strain-Gage. 

 

EXPERIMENTAL STATIC AND DYNAMIC STRESS ANALYSIS ON 
RAILWAY PASSENGER AND FREIGHT CARS 

 

Abstract 
 
Railroad vehicle structures consist of many shell-like and beam-like members, joined by high quality welding 
procedures. It is a requirement of both UIC (International Union of Railways) and TCDD (Turkish State Railways) 
for each structural modificationof the chassis of a railway car, experimental stress analysis should be conducted 
with respect to UIC OR 577 and results to be compared against UIC ERRI B12/RP17. Practices from such 
applications are presented in this paper, with tests conducted, figured out relations of railroad cruise tests, static 
tests and buffing tests under different scenarios. Suggestions for improving dynamic and static characteristics of 
rail car structures are proposed based on the outcomes. Example applications on other structures such as bogie 
frames are represented.  
 

Keywords: Railway vehicles, experimental stress analysis, strain-gage, road testing of rail vehicles. 
 
 
 

GİRİŞ 
 
Gelişen yeni teknolojilerle, alt yapıların daha hızlı trenlere göre tasarlanması ve bu alt yapıda kullanılacak vagon, 
lokomotif ve bunların alt elemanları konularında da, gelişen yeni malzemelerin kullanılması, yeni tasarım 
yöntemleri ile gelişmeler gerektirmektedir. Demiryolu ve raylı taşıtlarla ilgili uluslararası standardlar, vagonların 
tasarım ve imalat şartları ile ilgili kriterleri tanımlamış ve yeni tasarlanmış bir vagonun kabulünün yapılması için 
gerekli testlerin, yetkili kuruluşlarca yapılmasını ve standardlarda tanımlanan şartların sağlamasını ön 
görmektedir. 
 
Yük vagonlarında tasarım aşamasında gerçekleştirilen mukavemet, titreşim analizleri, daha sonra imal edilen 
prototip vagonun üzerinde yapılan testler genelde hem vagonun ve hem de ray hattının emniyet ve güvenliği için 
yapılır. Ancak yolcu vagonlarının insan taşıması nedeniyle, standardların belirlediği şartların bir kısmı yolcu 
sağlığı ve konforu ile ilgili, bir kısmı ise vagon yapısının statik ve dinamik davranışı ile ilgilidir. Ayrıca yolcu ve yük 
vagonlarının seyir sırasında çevreye ilettikleri gürültü sınırları da yine bu standardlar tarafından tanımlanmıştır. 
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Raylı taşıt vagonları, taşıdıkları statik yüke ek olarak, seyir sırasında sürekli dinamik kuvvetler ve manevralar 
sırasında da küçük çarpışmalar sonucu, darbeli yüklerin etkisinde kalmaktadır. Bu tip yüklemeler altındaki raylı 
taşıt elemanlarının tasarımında, dinamik kuvvetlerin etkisini de dikkate alarak, yorulma analizleri de 
gerçekleştirilerek tasarım modifiye edilmelidir.  
 
Bu tasarımların gerçekleştirilmesinde üç temel demiryolu elemanının sisteme etkisi incelenmelidir. 

 Vagon  
  - Vagonun gövdesinde, 
   * Gerilmeler ve Şekil Değiştirmeler 
   * Yer değiştirmeler 
  - Bojilerde 
   * Gerilmeler ve Şekil Değiştirmeler 

 Lokomotif 

  - Lokomotif gövdesinde, 
   * Gerilmeler ve Şekil Değiştirmeler 
   * Yer değiştirmeler 
  - Bojilerde 
   * Gerilmeler ve Şekil Değiştirmeler 

 Ray 
   * Gerilmeler, 

   * Şekil değiştirmeler, 
   * Ray açıklığının değişimi, 
   * Traversler, 
   * Ray bağlantıları. 
 
Yapının Mukavemeti ile ilgili Testlerin içeriği; 

 Statik Yükleme Halinde Gerilme Analizi 

 Çarpışma Testleri ile Gerilme ve Titreşim Analizi 

 Seyir Halinde Oluşan Dinamik Yükleme Durumunda, Gerilme ve Titreşim Analizi. 
 

Yolcu sağlığı ve konfor bakımından gerekli testlerin içeriği ise; 

 Seyir sırasında vagonun değişik konumlarında ve değişik doğrultularda oluşan titreşimlerin insana etkisi 
bakımından analizi, 

 Seyir sırasında vagonun değişik konumlarında oluşan gürültünün ölçümü ve insana etkisi bakımından 
analizi, 

 Seyir sırasında, bilhassa yerleşim bölgesi civarında, çevreye iletilen gürültü ve bunun insanlara olan 
etkisi bakımından analizi 

 
şeklinde özetlenebilir. 
 
Gerek vagonların genelinde, statik ve dinamik yükler altında davranış ve tasarım kriterleri ve gerekse yolcu 
vagonlarında oluşan titreşim ve gürültünün sağlık ve konfor bakımından insanlara olan etkisi konularında en çok 
kullanılan uluslararası standardlara aşağıda bir kaç örnek verilmiştir. 
 

 UIC Code OR 577, May 2004, “Wagon Stresses”, 
 UIC Code R 513, 01.07.1994, “Guidelines for Evaluating Passenger Comfort in Relation to Vibration in 

Railway Vehicles”, 
 TS EN 12299, Nisan 2001, “Demiryolu Uygulamaları – Yolcular için Seyahat Konforu – Ölçme ve 

Değerlendirme”, 
 TS EN 12663, nisan 2001, “Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Taşıt Gövdelerinin Yapısal Özellikleri, 

Railway Applications- Structural Requirements Of Railway Vehicle Bodies”, 
 TS 12702, Şubat 2001, “Demiryolu Uygulamaları - Dinamik Davranışlar Güvenlik, Yol Yorulması ve 

Seyahat Konforu Bakımından Demiryolu Taşıtlarının Deneye Tabi Tutulması ve Onaylaması”, 
 
Örnek olarak verilen bu standardlar sadece vagonların tasarımı ile ilgilidir. Raylı taşımacılığın çok önemli olan bir 
başka ayağı, alt yapının, rayların tasarımı ve döşenmesidir. Bu konuda da çok sayıda standart bulunmaktadır 
fakat bu bildirinin kapsamında değillerdir. 

 

STATİK VE DİNAMİK TESTLER 
 
Yük ve yolcu vagonlarının testleri için en çok kullanılan uluslararsı standard “UIC Code OR 577, May 2004, 
Wagon Stresses” standardıdır. Bu standard, vagonlara seyir sırasında uygulanabilecek statik ve dinamik 
kuvvetlerin simülasyonu ile tanımlanan statik kuvvetlerin hangi büyüklükte ve nasıl uygulanacağını 
tanımlamaktadır. Bu standardın tanımladığı kuvvetlerin uygulanabileceği hidrolik test standı ülkemizde iki 
kuruluşta bulunmaktadır. Bunlardan biri, değişik boyuttaki yük vagonlarının testlerinin yapılacağı ve Tülomsaş 
A.Ş. nin Eskişehir’deki tesisinde bulunan test standıdır. Bu test standı son on yıldır yoğun olarak kullanılmaktadır. 
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Diğeri ise, yolcu vagonları için, TCDD-İTÜ-Tüvasaş işbirliği ile Tübitak’a verilen Kamu Projesi kapsamında 
tasarlanıp, imal edilmiş olan ve TÜVASAŞ tarafından özellikle TSI Normlarına uygunluk değerlendirilmelerinde 
kullanılan test standıdır. 
 
Bu test standlarında, yukarda adı geçen uluslararası standarda uygun olarak hidrolik sistemle gerçekleştirilen 
statik kuvvetler sonucu, vagonun uygun görülen kritik konumlarına yapıştırılan çok sayıda strain gauge ve 
rozetlerden şekil değiştirmeler ölçülerek, gerilme ve deformasyon analizleri gerçekleştirilmektedir. Standardların 
tanımladığı bu statik testler tamamlandıktan sonra, strain gaugelere ek olarak, vagonun değişik konumlarına 
yerleştirilen 3-eksenli ivme algılayıcıları (3-axial accelerometers) ile değişik yol şatlarında seyir testleri ve manevra 
sırasında oluşan düşük hızlı (5 – 10 – 15 km/h hızlarda) çarpışma testleri gerçekleştirilerek, dinamik gerilme ve 
titreşim analizleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Test vagonuna adı geçen standard ile tanımlanan ve vagonun kapasitesine göre yüklenen hamuleye ek olarak, 
aşağıdaki şekillerde görülen statik kuvvetler uygulanır ve ham veriler toplanıp sahadan dönüldükten sonra bu 
veriler işlenerek gerilme ve deformasyon analizleri yapılmaktadır. 
 
Şekil 1-4’de, UIC ve EN standartlarında tanımlanan statik tampon/kanca yükleme senaryoları verilmiştir. 
 

 
Şekil 1 : Tamponlardan Uygulanan Toplam 200 ton Simetrik Basınç Kuvveti 

 
Şekil 2 : Kanca Bölgesinden Uygulanan 100 ton Simetrik Çekme Kuvveti 

 
Şekil 3 : Otomatik Kuplör Bölgesinden Uygulanan 200 ton Basınç Kuvveti 

 
Şekil 4 : Tamponlardan Uygulanan 40 ton Simetrik Olmayan Basınç Kuvveti 

 
Aşağıdaki şekillerde, Eskişehir’de Tülomsaş A.Ş. tesisinde ve Adapazarı’nda Tüvasaş A.Ş. tesisinde bulunan 
hidrolik test standları görülmektedir. Gerek yük ve gerekse yolcu vagonlarının testinde, vagonun kritik görülen çok 
sayıda konumuna 3 elemanlı strain gauge rozetler tespit edilerek, yüklemeler sonucunda oluşan şekil değiştirme 
bileşenleri kaydedilir ve daha sonra detaylı gerilme analizi gerçekleştirilir.   
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Şekil 5 : Tülomsaş A.Ş. Eskişehir Tesisinde Yük Vagonlarının Test Standı 
 

 
 

Şekil 6 : Tüvasaş A.Ş. Adapazarı Tesisinde Yolcu Vagonlarının Test Standı 
 

 
 

Şekil 7 : Tülomsaş Tesisinde Bulunan Test Standında Bir Konteyner Vagonunun Testi  
(Sol Üst Köşedeki resim  5 nolu konuma Yapıştırılan Strain Gauge’i Göstermektedir) 
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RAYLI TAŞITLARDA GERİLME ANALİZİ 
 

Gerilme analizini yapmak için aşağıdaki aşamaların gerçekleştirilmesi gereklidir. 
1. Tek eksenli veya düzlem gerilme durumu belirlenir.  

2. Ölçüm konumları hazırlanarak, tek eksenli veya 3 elemanlı strain gageler yapıştırılır.  

3. Kablo donanımı hazırlanır. 

4. Ölçüm şartları ve yükleme şartları belirlenir. 

5. Ölçümler yapılarak birim şekil değiştirme (strain) verileri kaydedilir. 

6. Şekil değiştirme verilerinden gerilme büyüklükleri hesaplanır, grafikler çizilir. 

7. Kritik değerleri aşan gerilme değerleri belirlenir. 

8. Öncelikle ölçüm yapılacak kritik konumlar ortaya çıkmış olur.  

9. Tasarımda modifikasyon önerileri yapılır. 

Ölçülen Birim Uzama verilerinden; 

 Gerilme Bileşenleri, 

 Asal Gerilmeler ve Doğrultuları, 

 Kırılma Hipotezinin Mukayese Gerilmesi, 

 Emniyet Gerilmesi ile Karşılaştırma, 

 Titreşim Analizi, 

 Yorulma Analizi. 

yapılabilir. Bu değerlerin belirlenmesi aşağıdaki şekilde olur. 

 
DENEYSEL GERİLME ANALİZİNİN UYGULANMASI 
 

Elastik bir cisim, en genel halde bir kuvvet sisteminin ve bağ kuvvetlerinin etkisinde dengede olsun. Cisimde 
genelde noktadan noktaya değişen bir gerilme hali, bunun sonucu olarakta şekil değiştirme meydana gelecektir.  
 
 Mühendislik problemlerinde cismin herhangi bir noktasındaki gerilme halini analiz etmek için (asal gerilmeleri ve 
doğrultularını vs bulmak için); gerilmelerin ölçülmesi mümkün değildir. Bunun için şekil değiştirmeler ölçülerek, 
gerilme analizi yapılır. 
 
Cismin bir A noktasında, 
 

 










xy

y

x







 şekil değiştirme bileşenlerinin bilindiği kabul edilsin. 

 
Bu takdirde bu noktadaki gerilme analizi için gerekli bütün hesaplamalar yapılabilir. 
 

 










xy

y

x







 şekil değiştirme bileşenlerinin bilindiği kabul edilsin. 

 
Bir noktadaki gerilme analizini yapabilmek için önce 

   cossinsincos 22

xyyx 
 

 
bağıntısını herhangi üç doğrultuyu tanımlayan açılar için yazacak olursak; 
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bulunur. Burada a , b , c ölçülen değerlerdir, 1 , 2 , 3 değerleri ise bilinmektedir. 
 

Bu üç bağıntı kullanılarak x , y ve xy değerleri hesaplanır. 
 

O halde bir noktadaki gerilme analizini yapabilmek için seçilen en az 3 doğrultuda  ların (birim uzamaların) 
ölçülmesi gerekir.  
 
Seçilen üç doğrultudaki birim uzamalar ölçüldükten sonra aşağıdaki akış diyagramında görülen işlemler yapılır. 
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Bu diyagramdaki işlemler için, ilgili numaralarla tanımlanan aşağıdaki bağıntılar kullanılır. 
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4) Seçilecek bir Kırılma Teorisi (Failure Theories)ne göre malzemenin maksimum gerilmesi ile hipotezden 
hesaplanan gerilmenin karşılaştırılması yapılır. 

 

VAGON TASARIMINDA YENİ GELİŞMELER 
 
Bilhassa yolcu vagonlarında, kazalarda çarpışma durumlarında, vagona etkiyen büyük darbe kuvvetleri, vagon uç 
kısımlarında büyük hasarlara ve can kayıplarına neden olmaktadır. Bu konuda gerek Avrupa ülkeleri ve gerekse 
Amerika’da çok sayıda araştırma yapılmakta, deneysel ve sanal ortamda çarpışma test simülasyonları 
gerçekleştirilerek, yolcu vagonlarının uç kısımlarında tasarım değişiklikleri araştırılmaktadır. 
 
Bu konuda yapılacak tasarım geliştirmesinin esas amacı, çarpışma sonrasında, vagonda oluşacak kalıcı hasar ve 
bilhassa bunun yolcu kompartmanına olan etkisinin minimuma indirilmesidir. Vagon tasarım geliştirmelerinin 
yoğun yapıldığı ülkelerden biri olan Amerika’da, Toplu Taşımacılık Kuruluşu’nun (APTA-American Public 
Transportation Association) talebi üzerine, Devlet Raylı Taşımacılık Araştırma Merkezi (FRA- Research and 
Development of Federal Railway administration), vagon uç kısımlarında, kompartman dışı bölümde mukavemetin 
arttırılması, çarpışmada enerjinin büyük bir kısmının bu bölümde absorbe edilerek, yolcu kompartmanına etkinin 
azalacağı bir tasarım geliştirmiş ve bununla ilgili yapılan çarpışma testinde başarılı sonuçlar almıştır. Test 
sırasında, test vagonunun sabit duran ve yaklaşık 17 ton mertebelerindeki bir çelik sac rulosuna, yaklaşık 25 km/h 
hızla çarpması ve oluşan hasarın tespiti gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 8 : Çarpışma Testi Sonucunda Vagonun Yolcu Kompartmanı Dışında Oluşan Hasar 

 

 
 

Şekil 9: Çarpışma Testi Sonucunda Vagonun Yolcu Kompartmanı Dışında Oluşan Hasar 
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Aşağıdaki şekilde, geleneksel tasarımlı bir vagon ile yolcu kompartmanı dış kısmı yeni tasarlanmış vagonun, 
değişik hızlarda yapılan çarpışma testlerinin karşılaştırılması görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 10 : Geleneksel Tasarımlı Bir Vagon İle Yolcu Kompartmanı Dış Kısmı Yeni Tasarlanmış Vagonun Değişik 
Hızlarda Yapılan Çarpışma Testlerinin Karşılaştırılması 

 

VAGONLARDA YAPILAN DENEYSEL GERILME ANALIZINE ÖRNEKLER 
 
22,5 Ton Dingil Kapasiteli ve 120 Km/h Hız Yapabilen, Kayar Yan Duvarlı Kuru Yük Vagonunda gerilme analizi 

 

 
 

Şekil 11 : 22,5 Ton Dingil Kapasiteli ve 120 Km/h Hız Yapabilen, Kayar Yan Duvarlı Kuru Yük Vagonu 
(TÜLOMSAŞ) 
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Şekil 12- 22,5 Ton Dingil Kapasiteli ve 120 Km/h Hız Yapabilen, Kayar Yan Duvarlı Kuru Yük Vagonunda bazı 
konumlardaki strain gage ve deplasman transduserlerinin görünümü 

 

 
 

Şekil 13:Vagona Yüksüz Halde Kancadan Uygulanan Çekme Kuvveti 

 

 
 

Şekil 14:Vagon Yüksüz Halde Simetrik Basma Durumunda Asal Gerilmeler. Rozet: LG09  
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Şekil 15: Vagon Boşken Kancadan Çekme Durumunda Asal Gerilmeler. 
Rozet: LG09  

 

 
 

Şekil 16: Vagon Boşken Çapraz Basma Durumunda Asal Gerilmeler. 
Rozet: LG09  

 

 
 

Şekil 17: Vagon 57 ton Yüklüyken Kancadan Çekme Halinde Asal Gerilmeler. 
Rozet: LG13  
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22,5 Ton Dingil Kapasiteli ve 120 Km/h Hız Yapabilen, Kayar Yan Duvarlı Kuru Yük Vagonunda titreşim 
analizi  

 
Vagon üzerine yerleştirilmiş üç eksenli ivme ölçerlerin konumları ve doğrultuları alttaki resimde gösterilmiştir. 
 

 
ACC-FRT-R: Vagonun sağ ön kısmına yerleştirilen 3 eksenli ivme ölçer 
ACC-FRT-L: Vagonun sol ön kısmına yerleştirilen 3 eksenli ivme ölçer 
ACC-MID-R: Vagonun sağ orta kısmına yerleştirilen 3 eksenli ivme ölçer 
ACC-MID-L: Vagonun sol orta kısmına yerleştirilen 3 eksenli ivme ölçer 

 
Şekil 18: Vagon üzerine yerleştirilmiş üç eksenli ivme ölçerlerin konumları ve doğrultuları 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

Vagon 
Orta 

Ekseni 

  

V
a
g
o
n 
Ö
n
ü 

 

 

 x 

z 

A
C
C
-
F
R
T
-
L 

 

  

y 

x 

z 

A
C
C
-
F
R
T
-
R 

 

 

 

y 

Şekil 19: 18 km/h Hızda Çarpışma Testinde Sağ Ön İvmeölçerin x – Doğrultusunda İvme Sinyali. 
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62 Ton Yük Kapasiteli Tank Vagonu Üzerinde Deneysel Gerilme Ve Titreşim Analizi 

 
Yakıt taşımak için kullanılan 62 ton kapasiteli Sarnıç Vagon üzerinde deneysel gerilme ve titreşim analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu analizler aşağıda belirtilen yükleme koşullarında yapılmıştır. 

 134 ton kuvvet (1340 kN) simetrik basınç kuvveti  

 55 ton kuvvet (550 KN) çekme kuvveti, 

 43,5 ton kuvvet (435 kN) simetrik olmayan (vagonun iki uç cephesinden çapraz olarak) basınç yükü  

  

 
 

Şekil 21: Tank vagonunun teknik resim görüntüsü 

 

 
 

Şekil 22: Tank vagonunun TULOMSAŞ tesislerinde test standında görüntüsü 

 

Şekil 20: Çarpışma Testi (Asal Gerilmeler)  
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Şekil 23: Tank vagonunun katara bağlı seyir testinde görüntüsü 

 

 
Şekil 24: 40 – 110 km/h Arasında Değişik Hızlarda Seyrederken S03 Konumunda Oluşan Asal Gerilmelerin 

Değişimi  
 

 

 
 

Şekil 25: Seyir Sırasında 1000 Saniyelik Zaman Diliminde T 13 Konumundaki  
Strain Gage Verileriyle Değişik Şartlarda Oluşan Titreşim Frekans Spektrumları 
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Şekil 26: Tank vagonunda Statik Yükleme şartlarında bazı strain gage konumlarından elde edilen Maksimum 
gerilme değerleri (Von Misess) 

 
SONUÇ 
 

Ülkemizde, demiryolu sektörünün son yıllarda tekrar hak ettiği öneme kavuşturulması çalışmaları, gerek ülke 
gerek küresel ekonomik değer yaratılması ve Türkiye’nin kazanımlarının ve stratejik konumunun güçlenmesi 
açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, TCDD tarafından yürürlüğe konulan ve konulacak olan uygulama esasları 
ve yönetmelikler çerçevesinde, hatlarımızda bulunan vagonların düzenli kontrolleri ve yeni vagon ihtiyacının yerli 
kamu ve özel sektör üretimleri ile karşılanması kaçınılmaz olacaktır. 
 
Şu andaki uygulamanın aksine, bu yeni nesil vagonların, verimliliğinin artması ekonmiklik açısından çok önemli 
hale gelmiştir. Dara yüklerinde yapılacak iyileştirmeler, gerek yakıt maliyeti ve çevre, gerekse de malzeme 
giderleri açısından öenm kazanmaktadır. Avrupa da bu konuyu gündemine taşımış ve vagon stoğunu yenileme 
projeksiyonlarına göre çalışmalara başlamıştır.  
 
Mevcut vagon projelerideki malzemenin verimsiz kullanılması probleminin çözümü, modern deneysel ve 
mühendislik yöntemlerinin kullanılmasına ve bu süreçlerin uluslararsı standartlarda yapılmasına gerek 
duymaktadır. İTÜ olarak bu kabiliyetlerimiz bulunmaktadır ve gerek kamu gerek özel sektöre bu destekler 
verilmektedir; fakat standartların gerektirdiği şartlar, bazı yönlerden oldukça kısıtlayıcı olmaktadır. Mevcut birtakım 
projelerdeki gerilme dağılımının düzensizliği probleminin çözümü dahi, vagon daralarında %10dan daha fazla 
iyileştirme yapılabileceğini göstermektedir. Yeni tasarım vagonların modern mühendislik ve deney yöntemleri ile 
elzem kontrollerinden sonra üretime geçilmesinin, gerek lojistik gerek ihracat olarak Türkiye’ye çok büyük katkılar 
sağlayacağı öngörülmektedir. 
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ABSTRACT 
 
The magnetite ore, produced in the Divriği Iron Mine is upgraded in the Concentrator and the tailings are sent to 
tailings dam. Laboratory and pilot plant studies have been carried out to recover the valuable metals (Cu, Ni, Co, 
Fe3O4) and also to reduce the environmental pollution. A process flowsheet for the treatment of tailings have 
been devised based on the test results and a preliminary feasibility study has been conducted for a plant capacity 
of 396,000 t/yr. The plant is designed to produce 67,800 t/yr of magnetite concentrate with 64.20 % Fe content; 
1,300 t/yr CoS+NiS concentrate with recoveries of 29.8 % Ni and 67.1 % Co and 2,120 t/yr copper sulfide with a 
recovery of 71.1 %. 
 
Keywords: Tailings, Magnetic Sep., Flotation, Sulfatizing, Leaching. 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
The Divrigi Iron Deposit located in the Mid Anatolia (Turkey) produces 2,000,000 t/yr magnetite ore. The ore is 
upgraded in the processing plant which produces 1,600,000 t/yr concentrate suitable for sinter or pellet making. 
The concentrator tailings are sent to tailings dam.  Laboratory and pilot plant studies have been carried out to 
recover the valuable metals (Cu, Ni, Co, Fe3O4) and also to reduce the environmental pollution.  

 

2. EXPERIMENTAL 
 
2.1. Materials  
 
Divrigi Concentrator  produces three streams of tailings  in different size groups: -40+4 mm, -4+0,5 mm and -0,5 
mm. Systematic samples taken through representative sampling procedures have been subjected to chemical 
and screen analysis tests. The results show that 72 % of the iron, 86-90 % of the copper, nickel and cobalt are 
found in the -4 mm tailings. Therefore, the concentration tests have been conducted on this particular sample. 
The chemical analysis of the samples used for conducting the laboratory and pilot scale tests is shown in Table 1. 
 

Table 1 . Chemical Analysis of the Samples Used in Laboratory and Pilot Scale Tests 
 

Item %   Assays 

Laboratory Pilot 

Fe 24.75 25.63 

SiO2 19.21 19.11 

Co 0.145 0.166 

Ni 0.335 0.330 

Cu 0.110 0.154 

S 13.29 13.43 

Au (g/t) 0.25 0.26 

Ag (g/t) 2.2 2.5 

Fe3O4 8.56 12.53 

  
The mineralogical analysis performed on the original and enriched samples indicate that nickel and cobalt 
minerals are in the form of saflorite [(Co,Fe)As2], rammelsbergite (NiAs2), nickelin (NiAs), pentlandite [(Fe,Ni)9S8] 
and bravoite [(Ni,Fe)S2]. In addition, electrum, chalcopyrite, covelline, calcosine, neodigenite, bizmutinite, pyrite, 
arsenopyrite, marcasite, sphalerite, pyrotite, hematite, magnetite, specularite, goethite, lepidocrosite, limonite, 
chlorite, tremolit, skapolit, gernet, tourmaline, quartz, calsite and siderite minerals have been also observed in the 
tailings. The cobalt and nickel minerals have been found to be less than 60 µm in size with majority of them inside 
the pyrite and arsenopyrite matrix. Magnetite is partially or completely converted to hematite by reduction. 
Chalcopyrite is found in the size range of 35-50 µm. 
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2.2. Methods  
 
The recovery of Co, Ni, Cu and Fe from the Divrigi Concentrator tailings has been performed on laboratory and 
pilot scale. A drum-type low intensity wet magnetic separators were used to recover of the iron minerals. 
 
The recovery of nickel, cobalt and copper minerals were attempted in two stages: flotation of sulfide minerals and 
the recovery of cobalt, nickel and copper by leaching from the bulk sulfide concentrate. In the bulk flotation tests 
NaEX, KEX, NaIX as collectors, pH modifiers, control reagents (Na2SiO3, CuSO4) were used and the effect of 
particle size on flotation recoveries was investigated. Leaching of the bulk sulfide concentrate was applied 
directly, after oxidizing and sulfatizing Roasting. The final leach tests were decided to be made with the sulfuric 
acid upon sulfatizing Roasting. Sulfatizing roasting process was carried out in a pilot scale rotary furnace. The 
effects of leaching period, pulp temperature, pulp density and H2SO4 concentration on dissolution of calcine were 
investigated. 
 
Based on laboratory tests, pilot scale flotation, magnetic separation and roasting tests were conducted. The pilot 
scale flotation tests were done in a bank of 4 cells, each having 12 liter volume. The feed rate was kept at 100 
kg/h. the flotation circuit containing four cleaners and one scavenger was arranged. The tailings obtained from the 
flotation circuit was treated by a drum-type low intensity wet magnetic separator and the preconcentrate 
containing magnetite-martite was subjected to a one-stage cleaning.  
 
The pilot scale sulfatizing roasting tests prior to leaching was done in a rotary furnace with a diameter of 15 cm. In 
the roasting experiments, the effects of roasting temperature, air velocity and the stage-wise feeding on roasting 
were investigated. The roasting tests were done with a 1.5 kg bulk flotation samples. The sulfation degree of 
metal on the calcined samples were monitored by sequential addition of H2SO4 at a rate of 10 g/l. 
 
The most appropriate flowsheet for recovering Cu, Ni, Co and Fe was developed based on the laboratory and 
pilot plant studies. The plant capacity was determined by considering the maximum amount of tailings. In view of 
the flowsheet and plant capacity, the equipment selection and per-economic, study were performed. Yazarların 
yazım tarzının genellikle literatürde kullanıldığı üzere ve burada belirtilen şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
Bildiri font boyutu 10 punto ve satır aralıkları genelde kullanıldığı üzere tek satır olarak ayarlanacaktır. Yazı fontu 
Arial dır. Metin her iki tarafa hizalanmalıdır. 

 

3. RESULTS  
 
The results of laboratory, pilot and pre-economic studies are presented under two different sections below.  

 
3.1. Concentration Tests 
 
The most appropriate flowsheet for Divrigi Concentrator tailings is given in Figure 1. The conditions of each phase 
of the operation and the corresponding results are discussed below.  
 
* The minus 4 mm tailings reduced to -0.150 mm in a grinding mill-classification circuit.  
 
* The minus 0.150 mm product is dewatered in a densifier and then fed into the bulk flotation circuit.  
 
* In the bulk flotation the tailings are first subjected to a rougher flotation at pH 6.5-7, using 125 g/t  
KAX+KEX, 500 g/t CuSO4 and 1000 g/t Na2SiO3. The rougher concentrate is cleaned four times using a total of 
500 g/t Na2SiO3. In addition, the rougher tailings are scavenged using 25 g/t xanthate plus 500 g/t Na2SiO3. The 
pilot scale flotation results are shown in Table 2. The results show that a concentrate with a 25.6 % by weight of 
the tailings, assaying 0.506 % Co, 0.735 % Ni, 0.547 % Cu is obtained.  
 

Table 2. Results of Pilot Scale Flotation Tests 

 
Products  Weight % Co,  (%) 

 
Ni, (%) Cu, (%) 

Content  Recovery  Content  Recovery  Content  Recovery  

Concentrate  25.6 0.506 76.7 0.735 58.4 0.546 81.7 

Tailings  74.4 0.053 23.3 0.180 41.6 0.042 18.3 

Total  100.0 0.169 100.0 0.322 100.0 0.171 100.0 

  
* Application of a low intensity magnetic separation to the flotation tailings resulted in a magnetite-martite  
concentrate, 23 % by weight, with 64.2 % Fe.  

 
* The densified and dewatered bulk sulfur concentrate was roasted at 690 ºC for 210 minutes at air rate of 1  
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 N m³. The calcine containing 0.691 % Co, 1.000 % Ni and 0.741 % Cu was produced.  
 
* The calcine was leached at a pulp density of 30 %, pulp temperature of 70 ºC, leaching time of 60 minutes   
and H2SO4  concentration of 10 g/l and 93.1 %  of the cobalt, 53 % of  the nickel and 91.6 % of the copper were 
extracted into the solution. The pregnant solution was separated by the counter-current decantation method. The 
leach tailings containing 57 % Fe are of appropriate quality as a raw material for iron and steel industry. The 
pregnant solution containing 24.5 g/l Co, 19.9 g/l Ni and 26.0 g/l Cu evaporated and then cooled to the room 
temperature. At pH 1.5, H2S gas was passed through for a period of 40 minutes at a rate of 0.25 l/min. to 
precipitate copper as the copper sulfide. The CuS precipitate assaying 23.55 % Cu was obtained with a 71.1 % 
recovery.   
 
* In the second stage of the precipitation process, H2S is again passed through the solution at pH 1.5 for 80   
min. at a rate of 0.13 l/m to precipitate zinc as ZnS; the concentrate contained 40.33 % Zn.  
 
* In the third stage pH precipitation, the solution is heated to 60 ºC and at pH 2.5, H2S is introduced at a rate  
of 0.33 l/min for 60 minutes. This separates Co-Ni as sulfide. The precipitate contains 35.78 % Co, 29.18 % Ni 
with metal recoveries of 67.1 % and 29.8 %, respectively.  
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THE TAILINGS OF CONCENTRATION PLANT 
-4 mm 
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Figure 1. Propesed Flowsheet For The Beneficiation of Divrigi Concentration Plant Tailings Under 4 mm in Size 

 
 
 
 

BALL MILL 

CLASSIFIER 

CONDITIONER 

ROUGHER 
FLOTATION 

LOW INTENSITY, WET 
MAGNETIC 

SEPARATOR 

CLEANER 
FLOTATION 

SCAVENGER FLOTATION 

THICKENER 

H2SO4 

CONCENTRATE 
STOCKPILE 

SULFATIZING 
ROASTING 

FILTER 

SOLID-LIQUID 
SEPARATION 

FILTER 

FILTER 



Onal, G., Acarkan2,N. ve Gurkan ,V., 

 

488 

3.2. Preliminary Economic Study 
 
The capacity of the plant for preliminary economic studies was designed as 396.000 t/yr, 3 shifts and 24 hours per 
day and 330 day/yr. Beneficiation of 396.000 tons will produce, 101.000 t/yr of flotation and 67.800 t/yr of 
magnetite concentrates. Processing of the bulk concentrate by leaching is expected to yield 2.120 t/yr copper 
sulfide, 1.300 t/yr cobalt-nickel sulfide concentrate.  
 
The total investment cost for the proposed plant is US $ 30.000.000, yearly operating cost is US $ 18.900.000, 
yearly operating income is US $ 33.700.000 and the yearly profit is US $ 14.800.000. 

 

4. CONCLUSIONS 
 
The utilization of tailings produced from Divrigi Concentrator will provide a number of benefits. The recovery of the 
valuable metals will provide an extra income to the national economy and in turn will solve the unemployment 
problem in the area. Environmental protection currently has become a sensitive issue and this study has shown 
that utilization of tailings will fullfil  this target as well. 
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Özet  
 
Bu çalışmada; PVD(Physical Vapor Deposition) ile CrN kaplanmış, plazma nitrasyon yapılmış ve kaplanmamış 
DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinin aşınma performansları pin-on disk test cihazında incelenmiştir. DIN 1.2379 
malzemeden yapılmış numuneler için aşındırıcı olarak Vanadis 23 toz metal malzemeden yapılmış disk 
kullanılmıştır. Tüm deney numuneleri 0,6 m/sn ve üç farklı yük (25 N, 40 N ve 55 N), kuru sürtünme çalışma 
şartlarında deneyler yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda PVD yöntemi ile kaplanmış deney numunelerin diğer 
numunelere göre aşınma miktarı ve aşınma oranlarında azalma, numunelerin yüzeyinde abrazif aşınmanın 
azaldığı görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: PVD, CrN, Plazma Nitrasyon, Pin-on Disk. 

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE WEAR PERFORMANCE 
OF COLD WORK TOOL STEEL CRN COATED BY USING PVD, 

PLASMA NITRIDED AND HEAT TREATMENT IS NOT MADE 
 

Abstract 
 
In this study, the wear performance of CrN coated with PVD, plasma nitrided and not coated DIN 1.2379 cold 
work tool steel has been investigated by using pin on disc apparatus. For Friction and the wear testing of DIN 
1.2379,  Vanadis 23 powdered metal as abrasive disc is used. All test samples to 0.6 m / sec and the three 
different load (25 N, 40 N and 55 N), dry friction operating conditions have been performed. As results of these 
tests, it was found that the wear rates of coated specimens have reduced in comprasion with uncoated ones. It 
was also observed that the abrasion scratches have also decreased. 
 
Keywords: PVD, CrN, plasma nitrided, Pin-on disc 

 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Günümüzde imalat sektöründe kullanılan makine ekipmanları ve kalıp malzemelerinin aşınması ve kırılması 
imalatları olumsuz yönde etkilemektedir. Makine parçalarının ömürleri ve takımların kullanım süreleri, aşınma 
nedeni ile sınırlıdır. Günümüzde aynı parçanın gittikçe daha büyük sayıda üretilme talepleri yaygınlaşan 
otomasyona karşılık aşınma nedeni ile metal işleme makinelerinin durma süreleri, fiyat faktörünü devamlı 
arttırmaktadır. Takımlarda kullanılan malzemeleri, daha pahalı yenileri ile değiştirme yerine, yalnız yüzeyin 
aşınma özelliklerini geliştirmek ise soruna ekonomik ve pratik bir yaklaşımdır. Bu olumsuzlukları en aza 
indirgemek için kullanılan malzemelerin kaliteleri, yüzey pürüzlülükleri ve ısıl işlemlerinde farklı yöntemler 
uygulanmaktadır. Üretimde kullanılacak malzemeler çalışma şartları, işlevi ve ekonomikliğine göre belirlenme lidir. 
Bu doğrultuda malzemelerin dayanımlarının, sertliklerinin ve yüzey kalitelerinin artırılması için ince sert 
kaplamalar yapılmaktadır[1]. Yüzey kaplamaları imalatta kullanılan malzemelere daha yüksek hızlara çıkmayı, 
relatif ömürlerinin artması, kaplandıkları mazlemeye yüksek aşınma mukavemeti sağlama gibi birçok özellik 
sağlamasından dolayı akademik ve endüstri çevrelerinin bu alanla ilgili çalışmaları yıllardır gelişen teknoloji 
ışığında artarak devam etmektedir. 
 
Sert, PVD kaplama yöntemini imalat sektöründe kullanılan kalıp malzemelerine uygulanarak, kalıp ömürleri 10–30 
kat artırılmıştır. Özellikle ekstürüzyon, sıvama ve kam düzeneklerinde kullanılan kaplamalar imalat sektöründe 
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önemli bir ilerleme sağlamıştır [2]. Kağıt, tekstil, plastik ve metal enjeksiyon endüstrisinde olduğu gibi abrazif 

aşındırıcı etkiler mevcut ise kaplama kalınlığı önem kazanır. TiN kaplamaların kalınlıkları 5m üstüne çıktığı 

zaman iç gerilimler artmaktadır. Bu nedenle kalınlıkları maksimum 5-7 m kalınlığa kadar yapılabilmektedir. CrN 

kaplamalarda ise iç gerilimlerin düşük olması nedeniyle 10 m kalınlığa kadar çıkılabilmektedir. Bu kaplamaların 
sertlikleri 2400-2800 HV arasındadır. Yüzey kaliteleri ve yüzey pürüzlülüğü TiN kaplamalardan daha iyidir. 700 °C 
kadar olan çalışma sıcaklıklarında stabilizesini kaybetmemektedir. Kimyasal stabilizesi TiN kaplamadan daha 
yüksektir, asidik ve bazik ortamlarda kesinlikle çözülme göstermezler. CrN tabakaların tutunma mukavemetleri 
düşük sıcaklıklarda TiN' e oranla daha düşüktür. Bunun yanında abraziv aşınmaya karşı yüksek mukavemet 
sergilerler ve kalın kaplanabildiklerinde TiN' e göre daha iyi korozyon mukavemeti gösterirler [1]. 
 
Eryılmaz ve Tönshoff, PVD yöntemi yüksek sıcaklıkta, vakum altında bulundurulan kaplama malzemesi 
yüzeyindeki atomların buharlaştırılarak (atomlaştırılarak) kaplama yapılacak yüzeyde atomik veya iyonik bileşikler 
şeklinde biriktirilmesi esasına dayanmaktadır [3]. 
 
Reichelt ve Jiang, yaptıkları çalışmalarda ana malzeme yüzeylerinin ince sert filmlerle kaplanmasıyla yüzey 
özelliklerinin geliştirildiğini tespit etmiştirler. Bu tür kaplamalarda genellikle CVD ve PVD yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle üretilen ince filmlerin üstün özellikleri malzemenin yüzey özelliklerini önemli 
derecede geliştirmektedir. Kaplanan malzemenin yüzeyindeki bu önemli gelişmeler; yüksek sertlik, yüksek aşınma 
direnci, yüksek korozyon direnci, kimyasal kararlılık ve kavitasyon ve erozyon aşınmalarına direnç olarak 
tanımlanabilir [4]. 
 
Feng ve arkadaşları, PVD ile TiN ve TiCN kaplanmış östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin yüzey 
özelliklerini incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmalarında kaplamasız numunelerin mikro yapı olarak 
incelendiğinde mikro yapının ösferritik yapıdan oluştuğu tespit edilmiştir. Kaplamalı numunelerin mekanik 
özellikler bakımından daha iyi sonuçlar sergilediği belirtilmektedir. Çekme dayanımı bakımından incelendiğinde 
TiN kaplamalı numunelerin % 16, TiCN numunelerin ise % 22 daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Yapılan çok 
katmanlı kaplamanın (TiCN) bütün deney sonuçları incelendiğinde daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir [5]. 
 
Tönshoff ve arkadaşları, PVD yöntemi ile tek katlı TiN ve çok katlı TiAlN kaplamaların çelikler üzerine 
uygulanabildiğini belirtmiştirler. Korozyona karşı TiAlN kaplamalar TiN kaplamalara göre daha koruyucudur. TiAlN 
kaplamaların aşınma davranışları kuru kesme şartlarında tabakalar arasındaki gerilmeyi dağıtıcı etki yapmaktadır 
[6]. 
 
Özgür tarafından yapılan çalışmada, M41 yüksek hız çeliğine 5 farklı PVD kaplama (TiN, TiAlN, CrN, AlTiN ve 
TiCN ) yapılarak pin on ring test cihazında kuru şartlar altında aşınma performansı araştırılmıştır. Çalışma sonucu 
olarak, TiAlN ve AlTiN kaplama diğer kaplamalara nazaran daha iyi aşınma performansı sahip olduğunu  
saptamışlardır [7]. 
 
Klocke vd. yapmış oldukları çalışmalarında aşındırıcı disk olarak AISI 5115, pin olarak AISI M3:2 malzemelerinin 
kaplanmamış, PVD ile TiAlN ve TiAlN/a-Al2O3 kaplama yapılmış numunelerin pin on disk deney düzeneğinde kuru 
ve yağlayıcılı ortamda takım ömürlerine bakmışlardır. Aşınma mekanizmaları açıklamak için TEM ve SEM 
mikroskobu kullanılmıştır. Takım ömrü en uzun TiAlN/a-Al2O3 kaplamalı malzemede meydana gelmiştir[8]. 
 
Tillman vd. yapmış oldukları çalışmalarında çelik C60 mazlemeyi kaplanmamış, DLC (Diamond Like Carbon), 
PVD yöntemi ile TiAlSN ve Ti/TiAlN kaplanmış deney numunelerine scratch test ve pin on disk test 
uygulamıştırlar. Yüzeylerin makro yapıları mikroskop yardımıyla incelenmiştir. Sonuç olarak TiAlSN’deki aşınma 
Ti/TiAlN’dakinden düşüktür[9]. 
 
Bu çalışmada deney ortamında DIN 1,2379 Soğuk İş Takım çeliğinden yapılan numunelerin, aynı geometrik 
özelliğe sahip deney numuneleri PVD yöntemi ile CrN kaplama, plazma nitrasyon yapılmış ve herhangi bir ısıl 
işlem yapılmamış numuneler pin-on disk test cihazında kuru ortamda ve oda sıcaklığında sabit kayma 
mesafesinde üç farklı çevre hızı ve yükte aşınma performansları kıyas edilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 
 
2.1. Materyal 
 

Deney şartlarında, deney numuneleri Şekil 1’de belirlenen ölçülere göre CNC tezgahında üretilmiştir. DIN 1,2379 
soğuk iş takım çeliğinin Çizelge 1’de kimyasal analizi, Çizelge 2’de ise fiziksel özellikleri verilmiştir. Üretimi 
tamamlanan numuneler sertleştirilmemiş, plazma nitrasyon ve PVD yöntemi ile CrN kaplanmış numuneler olarak 
sınıflandırılmıştır. 
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Şekil 1. DIN 1,2379 deney numunesi. 
 

Çizelge 1. DIN 1,2379 soğuk iş takım çeliğinin kimyasal analizi. 
 

ISO/DIN AISI C Mn Cr Mo V Si 

1,2379 D2 1,55 0,4 11,8 0,8 0,8 0,3 

 
Çizelge 2. DIN 1,2379 soğuk iş takım çeliğinin fiziksel özellikleri. 

 

Sıcaklık (°C) 20 200 400 

Yoğunluk (gr/cm
3
) 7700 7650 7600 

Isıl genleşme katsayısı - 
12x3x10

4
 

11,2x10
4
 

12x10
4
 

Isı iletkenlik (W/m °C) 20 21 23 

Elastiklik modülü (MPa) 210 000 200 000 180 000 

Özgül ısı (J/kg
0
C) 460 - - 

 
Sertleştirilmemiş deney numunesi 200-600-1200 Grid zımparalarla yüzey parlatılmış ve ortalama yüzey 
pürüzlülük değeri(Ra) değeri 0.32-0.45  olarak ölçülmüştür. Plazma nitrasyon yapılacak pimler 200-600-1200 grid 
zımparalarla yüzey parlatılarak Konya İNS ısıl işlem firmasında plazma nitrasyon yapılmıştır. Nitrasyon işlemi 
vakum fırınında 22 saat 1-4 milibar basınç altında gerçekleştirilmiştir. Nitrasyondan alınan pimlerin yüzey temizliği 
1200 grid zımpara ile yapılmıştır. Plazma nitrasyon yapılmış pimlerin Ra değeri 0.28-0.45 arasındadır. Plazma 
nitrasyon yapılan numunelerin yüzey sertliği Şekil 2’de gösterilen mikrosertlik ölçüm cihazı yardımıyla 945 HV 
olarak ölçülmüştür(100 gr ağırlık ile 10 sn basma süresinde üç defa ölçüm yapılarak ortalamaları alınmıştır). 

 

 
 

Şekil 2. MHT 2 mikrosertlik ölçüm cihazı. 
 
Kaplama yapılacak numuneler vakum fırında 1030°C ye ısıtılıp yüksek basınçlı gazla soğutulup sertleştirilmiştir. 
Kaplama yapılacak numuneler 180°C 2 saat süre ile üçlü meneviş yapılmıştır. Bu numuneler 200-600-1200 grid 
zımpara ile polisaj yapılmış ve İstanbul İonBond Tinkap Vakum Plazma ve Kaplama firmasında kaplama 
yapılmıştır. Bu kaplama vakum fırınında (Şekil 3). 200 V gerilim, 350 °C de 4x10

-4
 mbar, basınç ve 50 A akım 

altında belirlenen kaplamalar PVD-Katodik Ark yöntemi ile CrN kaplanmıştır. Kaplanma kalınlığı 11µm, sertliği 
2300HVk, yüzey pürüzlülüğü Ra 0.26-0.33 arasında  olarak ölçümler yapılmıştır.  

 

 
 

Şekil 3. PVD- katodik ark yönteminin şematik gösterimi. 
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DIN 1,2379 malzemeden yapılmış numuneler, aşındırıcı olarak Şekil 4’de görülen Vanadis 23 toz metal 
malzemeden yapılmış disk kullanılmıştır. Vanadis 23 yüksek sıcaklık, sertlik, yüksek tokluk ve yüksek aşınma 
direnci oldukça iyi, yüksek adheziv ve abraziv aşınma direnci sahiptir. Aynı zamanda kalıptan çok uzun ömür ve 
yüksek nitelikte parça istenen soğuk iş uygulamalarında kullanılır. Aşındırıcı disk ısıl işlemle 60 HRC sertlikte 
kullanılmıştır. Çizelge 3’te Vanadis 23 Toz Metal malzemenin kimyasal özellikleri, Çizelge 4’te ise Vanadis 23’ ün 
fiziksel özellikleri verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Aşındırıcı disk 

 
Çizelge 3. Vanadis 23 toz metal malzemenin kimyasal analizi. 

 
ISO/DIN AISI C Cr Mo V W 

1.3344 PM M3:2 1,28 4,20 5,00 3,1 6,40 

 
Çizelge 4. Vanadis 23 toz metal malzemenin fiziksel özellikleri. 

 

Sıcaklık (°C) 20 400 600 

Yoğunluk (gr/cm
3
) 7,98 7,87 8,805 

Isıl genleşme katsayısı - 12,1x10
-6

 12,7x10
-6

 

Isı iletkenlik (W/m °C) 24 28 27 

Elastiklik modülü (MPa) 230 000 205 000 184 000 

Özgül ısı (J/kg
0
C) 4200 510 600 

 

2.2. Metot 
 
Deney çalışmaları Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünde bulunan Pin-on Disk 
deney cihazında(Şekil 5) yapılmıştır. Deney şartları kuru ortamda sabit kayma mesafesinde (2000 m) ve 22

0
C oda 

sıcaklığında ve nem oranı %45-55 şartlarında gerçekleştirilmiştir. Tüm deney numuneleri 0,6 m/sn ve üç farklı 
yükte (25 N, 40 N ve 55 N), şartlarında deney yapılmıştır.  
 

 
 

Şekil 5. Pin-on disk deney cihazı. 
 

Deneyden önce deney numuneleri Etanol ile temizlendikten sonra kurutma fırınında 60°C 15 dk kurutulup, 10-4 gr 
hassasiyetli elektronik terazi ile ağırlıkları ölçülmüştür. Çap ve kayma hızına göre hesaplanan devir sayısı 
sürücüden ayarlanıp bilgisayarda sıcaklık ve sürtünme kuvveti programı başlatılarak deneyler başlatılmıştır. Her 
deney sonrası disk etanol ile temizlenerek bir sonraki deney parametreleri hazırlanmıştır.  Her bir deney 
şartlarında beş tekrar edilerek deney esnasında oluşan sürtünme ve sıcaklık değişimleri ortalaması alınmıştır. 
Elde edilen aşınma yüzeyleri metal mikroskobu ile x250 büyütme yapılarak yüzeyler incelenmiştir. Ayrıca 
numuneler SEM laboratuarında JSM-6400 marka SEM mikroskobu ile görüntüler elde edilerek incelenmiştir. X-
ısınları difraktometresi (XRD) ile pik analizi yapılmıştır (Şekil 6). 
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Şekil 6. CrN kaplanmış deney numunesi XRD görüntüsü. 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
3.1. Aşınma Deneylerinde Elde Edilen Veriler 
 
Sabit kayma mesafesi, sabit çevre hızında ve farklı yüklerde elde edilen aşınma miktarları Çizelge 5’de verilmiştir. 
Çizelge 5 incelendiği zaman tüm deney şartlarında en fazla aşınma kütlesi ısıl işlem görmemiş numune, plazma 
nitrasyon, CrN kaplama olarak sıralanmaktadır. 
 

Çizelge 5. Kayma hızı ve uygulanan kuvvete göre kütle kaybı. 
 

 0,6 m/sn 

Deney Numuneleri 25 N 40 N 55 N 

Sertleştirilmemiş 0,0061 0,0203 0,0370 

Nitrürlenmiş 0,0039 0,0069 0,0036 

CrN kaplanmış 0,0003 0,0004 0,0009 

 
Elde edilen kütle kayıplarından, denklem 1’ e göre aşınma oranları hesap edilmiştir. Burada k:aşınma katsayısı , 
H: sertliği, V: hacim, FN:Kuvvet , L:kayma mesafesini ifade etmektedir. 
 
K=k/H= V/FN.L (mm

3
/Nm)                     [1] 

 

3.2. Sabit Kayma Hızının Aşınma Oranına Etkisi 
 
Şekil 7’de  tüm numunelerin aşınma oranları görülmektedir. Burada CrN kaplama yapılmış numunenein aşınma 
direnci hemen hemen tüm yüklerde sabit olarak kalmıştır.  Ancak plazma nitrasyon yöntemi ile sertleştirilmiş 
numunenin aşınma oranı kaplama numunelere göre daha da artmıştır. 40 N uygulama yükünde hemen hemen 
aynı eğilim göstermektedir. Yük değeri 55 N artırıldığında ısıl işlem yapılmamış numune hariç tüm numunelerdeki 
aşınma oranı azalma eğilimi gösterirken saf numunede ise artış gözlenmiştir. Numunelerdeki sertlik arttıkça 
aşınma oranı azalma göstermiştir. Plazma nitrürleme yapılmış numunede yükün artışı ile birlikte aşınma miktarı 
da artış olmuş ancak nitrürlemede oluşan beyaz tabakanın etkisi ile sürtünme kuvvetinde azalma meydana 
geldiğinden aşınma oranı 55 N luk kuvvetin etkisinde azalma eğilimi göstermiştir. Pürüzlü yüzeylerdeki temas 
alanının genişlemesi, sürtünme katsayısının değerini yükselttiği ve aşınmanın buna paralel arttığı görülmüştür. 
CrN kaplı numunenin yüzey pürüzlülük değerinin düşük olması nedeni ile aşınma miktarının da azalmaktadır. 

 

 
Şekil 7. Aşındırma kuvvetine göre aşınma miktarlarının karşılaştırılması. 
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Kaplama yapılmış numunelerin kütle kaybı esnasında kopan partiküller disk pim arasına girerek üçlü abraziv 
oluşturarak disk üzerinde abraziv çizikler oluşmuştur (Şekil 8). Şekil 8 incelendiğinde disk üzerinde oluşan abraziv 
kanal genişlikleri deney numunelerinin sertliği ile paralellik göstermiştir. Bir ısıl işlem görmemiş numunenin yüksek 
hız ve yükten dolayı adheziv aşınma görülmektedir. Hızın etkisi ile sıcaklıkta artış meydana gelmiş ve pimin 
yüzeyinde adheziv yapışmalar görülmüştür. PVD yöntemi ile kaplama yapılmış numunelerin yüzey sertliğinden 
dolayı yüzeyde plazma nitrürlenmiş numunelere nazaran abraziv kanalcıkların daha az ve daha dar boyutlarda 
oluştuğu görülmüştür. Yüksek hız ve yüklerde kararsız sürtünme süresi daha erken başlamakta ve kararlı 
sürtünme süresi kısa zaman içerisinde geçilmektedir. Kararlı sürtünme esnasında yüzeydeki temas sıcaklığının 
artışı ile temas yüzeyinde sertleşme ve oksitlenme nedeni ile koruyucu bir tabaka oluşur, yüzey düzgünleşir ve 
aşınma miktarı azalır. Plazma nitrürlenmiş deney numunesinde aşınmanın kaplama yapılmış numunelere oranla 
yüksek olması yüzey pürüzlülüğünün fazla olmasından kaynaklanmaktadır.   

 

 
Şekil 8. Farklı yüklerde disk üzerinde oluşan abraziv aşınma izleri (x250), 

 
Yüzey pürüzlülüğün artması ile birlikte numunelerden kopan parçaların etkisi ile üçlü abraziv aşınma 
oluşabilmektedir. Şekil 9.’da plazma nitrasyon ve CrN kaplama yapılmış numunelerin aşınma izleri görülmektedir.  

 
Şekil 9a’ya bakıldığında plazma nitrasyon yapılmış numune üzerinde meydana gelen abraziv aşınma ve aşınma 
partiküllerinin oluşturduğu serbest yüzey kırıkları, mikro çatlaklar ve aşınma izleri açıkça görülmektedir. Mikro yapı 
incelendiğinde özellikle plazma nitrasyon numunelerin aşınma kanalları CrN numuneye göre biraz daha geniş ve 
derindir.  CrN kaplanmış numunelerin sürtünen yüzeyinde önemli bir hasarın olmadığı, yüzeyin düzgün bir yüzey 
topografyasına sahip olduğu Şekil 9b’ de görülmektedir. CrN kaplamanın daha yüksek yüzey sertliğine ve daha 
düşük yüzey pürüzlülüğü sahip olmasının bir sonucu olarak numune yüzeyinde aşınma direncini arttırdığı ve bu 
sayede aşınmayı azalttığı söylenebilinir.  CrN numune incelendiğinde herhangi bir şekilde derin abraziv çizikler 
görülmemektedir. Yapılan CrN kaplama işleminde tabaka yapısının yani adhezyonun yüksek olması sayesinde 
tabakaların kolaylıkla kopmayarak aşınma direncini artırdığı görülmektedir.  
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a) Plazma nitrasyon Numune, sırası ile 25N, 40N ve 55N 

 
 
 

Şekil 9. 40N yükte 
 
 
 
 
 
 

 
b) CrN kaplama yapılmış numune, sırası ile 25N, 40N ve 55N 

 
Şekil 9. Farklı yükler altında plazma nitrasyon ve CrN kaplanmış numunelerin SEM görüntüleri 

 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
4.1. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada DIN 1,2379 Soğuk İş Takım çeliğinin pin-on disk deney düzeneği yardımıyla aşınma performansları 
incelenmiştir. Deney ortamında sertleştirilmemiş, plazma nitrasyon yapılmış ve PVD katodik ark yöntemi ile CrN 
kaplanmış deney numuneleri kuru sürtünme şartlarında, oda sıcaklığında, farklı kayma hızı ve kuvvetlerde 
aşınmaya maruz bırakılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 
 
1. Elde edilen aşınma kaybı ve aşınma oranları doğrultusunda çizilen grafiklerde en fazla aşınmanın saf 

sertleştirilmemiş deney numunesinde olduğu tespit edilmiştir. 
2. Plazma nitrasyon yapılmış deney numunesinde ise nitrasyonda elde edilen sert tabaka aşınma direnci 

oluşturmuş, sertlik tabakası aşıldığında sertleştirilmemiş deney numunesine benzer aşınma kayıpları 
meydana gelmiştir. 

3. PVD katodik ark yöntemi yöntemi ile CrN kaplama yapılan numunelerde aşınma kaybı ve aşınma oranı çok 
düşük değerlerdedir. 

4. CrN kaplama yapılan numunenin yüzey pürüzlülük Ra değeri diğer numunelere göre daha düşük 
olduğundan aşınma ve yüzey abraziv kusurları daha az olmuştur. 

5. DIN 1,2379 Soğuk İş Takım çeliğine PVD yöntemi ile CrN kaplama başarı ile uygulanmıştır. 
6. SEM incelemeleri sonucunda CrN kaplama yapılmış numune yüzeyinde daha dar abraziv aşınma 

gözükürken, plazma nitrasyon yapılmış numunede ise daha derin ve geniş abraziv hatalar gözlenmiştir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada gerçek zamanlı takım durumu izleme sistemi kurulması amaçlanmıştır. AISI 4140 ıslah çeliği 51 
HRC sertlikte kuru kesme şartlarında sert tornalama işlemine tabi tutulmuştur. Kesme parametreleri olarak kesme 
hızı (V), ilerleme (f) ve talaş derinliği (a) alınmıştır. Kesici uç olarak ISCAR firmasına ait WNMA 080408 (IC5005) 
CVD kaplamalı kesici uçlar kullanılmıştır. Yapılan 27 deney sonucu kesme parametrelerine karşılık serbest yüzey 
aşınması (VB) ve ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) offline olarak, akustik emisyon (AE) ve titreşim (az) sinyalleri 
de gerçek zamanlı olarak ölçülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu, tornalama işlemi durdurulmadan AE ve az 
değerlerine bakılarak Ra ve VB değerleri hakkında güvenilir bilgi elde edilebileceği ortaya konmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Sert Tornalama, Serbest Yüzey Aşınması (VB), Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü (Ra), Akustik 

Emisyon (AE), Titreşim (az). 

 
 

1. GİRİŞ 
 

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak talaşlı imalat proseslerinin izlenmesi ve kontrolünde de daha 
güvenilir ve kararlı sistemler geliştirilmektedir. Tezgah, takım ve iş parçasının sensörlerle izlenmesi, matematiksel 
modellemeler, yapay zeka yöntemi tahmin ve kontrol algotirmalarıyla kullanıcıya takım aşınması, yüzey 
pürüzlülüğü, kesme kuvvetleri v.b. hakkında daha güvenli bilgiler sağlanmaktadır. 
 
Talaş kaldırma işlemlerinde kullanılan izleme sistemlerinin endüstride kullanılabilir duruma getirilmesi için 
akademik ve endüstri çevreleri yoğun olarak çalışmaktadır. Takım durumunu izleyebilen bir sistem, ürün kalitesi, 
tezgah kararlılığı, takım-tezgah-iş parçası koruması, kesme parametrelerinin analizi, prosesin optimizasyonu ve 
kontrolü konularında katkılar sağlamaktadır. 
 
Talaşlı imalatta izleme prosesleri iş parçaları izleme (yüzey pürüzlülüğü, gerilme ölçme vs.), proses izleme 
(adaptif kontrol, talaş yığılması vs.) ve takım tezgah izleme (kuvvet, akım vs.) şeklinde yapılabilir [1]. 
 
Talaşlı imalat proseslerinde izleme, optimum kesme şartlarını ve maksimum tezgah performansı ve maksimum 
kar oranı sağlamak için iş parçası ve kesme takımları, kesme proses dinamikleri ve tezgah izlemeyi 
kapsamaktadır. Bir eş-zamanlı/gerçek-zamanlı takım izleme sistemi aşağıda bahsedilen amaçları ön görmelidir 
[2]. 
 

• Kesme ve tezgâh takımları için ileri hata tarama sistemi 
• İşleme prosesinin güvenilirliği ve kontrolü 
• Takım aşınmasıyla beraber kesme kayıplarında işleme toleranslarını ayarlamak için telafi edici  
      sistem 
• Takımda oluşabilecek hasarlardan koruma sistemi 

 
Takım aşınmasının ve kırılmanın on-line olarak izlenmesi için geliştirilen tekniklerin bir çoğu pratik kullanıma 
uygun değildir. Prensip olarak ölçüm sırasında talaş kaldırma işlemi durdurulmamalıdır. Kesme kuvvetleri 
değişimine bağlı takım durumu izleme yöntemi, çalışma ortamından etkilenmemesi ve kesme işlemi sırasında 
ölçüm yapılabilmesi sebebi ile adaptif kontrol için tercih edilen bir yöntemdir. Teorik modeller çok az sayıda 
ölçülebilen değişken ve algılayıcı verisine dayandığından kullanımları kısıtlı olup bunun yerine deney verilerine 
dayalı ampirik modeller kullanılmaktadır [3]. 
 
Son yıllarda, dünyada üretim miktarının artmasıyla takım uçlarının kullanımındaki artış ile artan üretim maliyetleri, 
üreticileri daha bilinçli davranmaya zorlamaktadır. Bu konuda çalışmalar yapılmasına rağmen, gerçek-zamanlı 
izleme sisteminin mevcut durumu memnuniyet verici seviyede değildir. Anlık yüzey pürüzlülük ölçümleri imalat 
prosesi neticesinde elde edilen ürünlerin kalitesini belirlemede büyük önem taşımaktadır [4].  
Yüzey pürüzlülüğü takım aşınması ile bağlantılı olduğundan, takım aşınması direkt yüzey pürüzlülüğünü 
etkilemektedir. Takım aşınmasının gerçek-zamanlı izlenmesiyle, anlık aşınma seviye tespiti mümkün 
olabilmektedir. Bir takım durumu izleme sistemi (TDİ) üç ana yapıdan meydana gelmektedir. Bunlar; tanımlama, 
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matematiksel modelleme ve karar verme analizleridir. Tanımlama; işlemleri takım durumu ile ilgili parametrelere 
bağlı sinyallerden meydana gelirken, kesme kuvvetlerindeki değişime bağlı olarak serbest yüzey aşınması tahmin 
edilmektedir. Matematiksel modellemede; girdi verileri hesaplanmakta, karar verme analizi; bölümünde ise 
gerçek-zamanlı takım izleme veriyle, arzu edilen bilgiler mukayese edilmekte ve sonunda verilen karara göre 
cevaplama yapılmaktadır [5]. 
 
AE ve titreşim izlemeyle ilgili literatürde yapılan temel bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir: 
 
Choi ve ark. [6], yaptıkları çalışmada, AE ve kesme kuvvetlerini takım durumu izleme sistemini torna tezgahına 
adapte etmişler ve çalışmalarında tungsten karbür kesici kullanmışlardır. Takım kırılmalarını gösteren model 
geliştirmişler ve takım kırılmalarında AE değerlerinde yükselmeler olduğunu gözlemlemişlerdir. Kakade ve ark. [7], 
frezeleme operasyonunda seçilen geniş aralıklar arasında ölçülen serbest yüzey aşınma alanı uzunluğu ile 
uyuşan AE verileriyle takım aşınmasını tahmin etmek için AE analizini yapmışlardır. Analiz sonucunda AE 
sinyalleriyle kırılan, aşınan ve kesme kenarında kesme proseslerinin kolaylıkla ayırt edilebileceğini 
göstermişlerdir.  
 
Blum ve ark., [8], serbest yüzey aşınmasını tespit etmek için AE sinyallerini kullanmışlardır. Yaptıkları analiz, 
takımın serbest yüzey aşınmasında ve seçilen akustik emisyona göre belirlenen kesme parametrelerini 
kapsamaktadır. Değişik kesme hızlarında elde edilen kesme kuvvetlerini ve akustik emisyonu, serbest yüzey 
aşınması ile mukayese etmişlerdir. Kesme kuvvetlerinin AE ile uyumlu olmadığını gözlemlemişler ve akustik 
emisyonun serbest yüzey aşınma tahmininde kesme kuvvetlerine göre daha hassas olduğunu tespit etmişlerdir. 
 
Kopac ve Sali [9] tornalama işleminde kesme bölgesinde meydana gelen sesleri bir mikrofon yardımıyla elektrik 
sinyallerine çevirerek takım aşınma durumu hakkında bilgi edindikleri bir sitem oluşturup, gerekli çalışmaları 
yapmışlardır. Sonuç olarak talaş kaldırma sırasında meydana gelen gürültü sinyallerinin kesme hızı ve ilerleme 
değerleri ile doğru orantılı olarak arttığını, ilerleme ve kesme hızı değerlerini sabit tuttuklarında gürültüdeki 
değişimlerin aşınmadan dolayı arttığı kanısına varmışlardır. 
 
Titreşim ölçümleri konfor, gürültü önleme, arıza tespiti, standartlara uygunluk, rezonans, balanssızlık gibi 
problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır. Titreşim ölçümlerinde incelenen frekans aralığına göre 
piezoelektrik veya strain gage (gerinim ölçer) ile çalışan ivmeölçerler, sinyal düzenleyici ve veri toplama sistemi 
kullanılmaktadır. Zaman uzayında toplanan veriler daha sonra dijital ortamda işlenerek frekans analizi 
yapılmaktadır [10]. 
 

El- Wardany ve ark. [11], takım durumu izleme sistemini matkap tezgâhlarına uygulayarak takım aşınmanı ve 
kırılmasını titreşim sinyallerinin karakteristikleriyle belirlemişlerdir. Takım aşınması için hassas titreşim sinyal 
özelliklerini frekans ve zaman alanlarında tanımlamışlardır. Deneysel sonuçlar titreşimin kurtosis değerlerinin 
takım kırılmalarında önemli bir artış gösterdiği ve frekans analizi, takım kırılmalarının olduğu durumlarda keskin 
tepe (peak) değerler yaptığını göstermiştir. 
 
Bu çalışmada AISI 4140 ıslah çeliği 51 HRC sertlikte kuru kesme şartlarında sert tornalama işlemine tabi 
tutulmuştur. Kesme parametreleri olarak kesme hızı (V), ilerleme (f) ve talaş derinliği (a) alınmıştır. Bu kesme 
parametrelerine karşılık VB (serbest yüzey aşınması) ve Ra (ortalama yüzey pürüzlülüğü) değerleri offline, AE ve 
az sinyalleri de online olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada amaç offline olarak ölçülen Ra ve VB değerlerinin, 
tornalama işlemi durdurulmadan AE ve az değerlerine bakılarak gerçek zamanlı izlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 
 
Yapılan çalışmada otomotiv sanayisinde krank, pim, aks, cıvata gibi yüksek mukavemet gerektiren yerlerde 
kullanılan AISI 4140 ıslah çeliği sert tornalama işlemine tabi tutulmuştur. Isıl işlem olarak malzeme bir saat 880 

o
C 

sulandırılıp ardından 280
 o

C’de 2 saat menevişlenerek gerginlik giderme ve sertlik düşürme işlemine tabi 
tutulmuştur, bu sayede malzemenin sertlik değeri 62 HRC’den 56-57 HRC’ye düşürülmüştür. Deneyler Mori Seiki 
firmasına ait NL 2500 CNC torna tezgahında yapılmıştır. Deneylerde soğutma sıvısı ya da gazı kullanılmamış, 
kuru kesme şartlarında malzeme yüzeylerinden talaş kaldırılmıştır. Deneyde takım tutucu olarak MWLNR 2525M-
0.8W, kesici uç olarak Al2O3 ve TiC kaplamalı ISCAR marka WNMA 080408 IC5005 kullanılmıştır. Kesme 
değişkeni olarak firma kataloguna uygun olarak üç farklı kesme hızı (V), üç farklı ilerleme hızı (f) ve üç farklı 
kesme derinliği (a) belirlenmiştir. Bu kesme parametrelerine karşılık serbest yüzey aşınması (flank wear, VB) 
Mitutoyo firmasına ait takımcı mikroskobu (Toolmaker’s Microscope) yardımıyla, ortalama yüzey pürüzlülük değeri 
(Ra) ise Mitutyo SJ 301P marka yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıyla off-line olarak ölçülmüştür [12]. Titreşim ölçümü 
için Kistler marka 5134 tip ivmeölçer, akustik emisyon ölçümü için Kistler marka 8443B tipi akustik emisyon ölçer 
kullanılmıştır. Z yönüdeki titreşim (az) ve akustik emisyon sinyalleri (AE) online olarak MATLAB programında 
yazılan bir ara yüz yardımıyla ölçülmüştür [13]. 
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Tam Faktöriyel deney dizaynı ile toplam 27 deney yapılmıştır. Deneyler üç tekrarlı olarak yapılmış ve ortalama 
değerler dikkate alınmıştır. Şekil 1’de deney şeması, Çizelge 1’de deneyde kullanılan parametreler ve seviyeleri 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Deney şeması. 

 
Çizelge 1. Kesme parametreleri ve seviyeleri. 

Kesme parametreleri Seviye 

I. II. III. 

Kesme hızı (m/dk.) 90 120 150 

İlerleme (mm/dev.) 0.18 0.27 0.36 

Talaş derinliği (mm) 0.2 0.4 0.6 

 
Tam faktöriyel deney tasarımı esasına göre gerçekleştirilen deney sırası ve sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2. Deney sırası ve sonuçları. 
 

NO V (m/dk.) f (mm/dev.) a (mm) az (mV/g) AE(mV) VB (mm) Ra ( m )  

1 90 0,18 0,2 7,01 0,74 0,047 0,95  

2 90 0,18 0,4 8,1 2,87 0,05 1,21  

3 90 0,18 0,6 8,81 0,77 0,089 1,84  

4 90 0,27 0,2 10,8 1,15 0,048 1,69  

5 90 0,27 0,4 10,92 0,74 0,053 1,78  

6 90 0,27 0,6 15 0,79 0,09 2,71  

7 90 0,36 0,2 18,8 1,21 0,05 3,04  

8 90 0,36 0,4 19,5 0,77 0,068 3,1  

9 90 0,36 0,6 19,98 0,75 0,093 3,19  

10 120 0,18 0,2 7,12 0,77 0,051 0,94  

11 120 0,18 0,4 8,74 1,23 0,086 1,28  

12 120 0,18 0,6 10,4 1,75 0,092 1,55  

13 120 0,27 0,2 13,21 1,15 0,087 2,11  
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14 120 0,27 0,4 14,62 0,83 0,091 2,13  

15 120 0,27 0,6 15,6 1,15 0,093 2,27  

16 120 0,36 0,2 17,8 1,23 0,051 2,82  

17 120 0,36 0,4 20,2 0,8 0,07 3,55  

18 120 0,36 0,6 20,49 1,18 0,087 3,72  

19 150 0,18 0,2 7,2 1,21 0,064 1,14  

20 150 0,18 0,4 8,1 1,16 0,071 1,21  

21 150 0,18 0,6 8,34 1,74 0,088 1,25  

22 150 0,27 0,2 10,3 1,85 0,068 2,14  

23 150 0,27 0,4 15,6 1,78 0,087 2,35  

24 150 0,27 0,6 17,3 1,79 0,13 2,59  

25 150 0,36 0,2 21 1,84 0,069 3,63  

26 150 0,36 0,4 22,35 1,77 0,067 3,87  

27 150 0,36 0,6 22,4 1,85 0,136 4,09  

 

3. ELDE EDİLEN DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi ilerleme değeri arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerinin de buna bağlı olarak bir artış 
gösterdiği görülmektedir. Kesme hızı değeri arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerinin azaldığı da görülmektedir. Şekil 
3’de görüldüğü gibi ilerleme değeri arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerinin de buna bağlı olarak bir artış gösterdiği 
görülmektedir. Talaş derinliği değeri arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerinin de arttığı görülmektedir.  
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Şekil 2. Ra değerinin V-f ile üç boyutlu değişimi.      Şekil 3. Ra değerinin f-a ile üç boyutlu değişimi. 
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Şekil 4. az değerinin V-f ile üç boyutlu değişimi.     Şekil 5. az değerinin V-a ile üç boyutlu değişimi. 
 

Şekil 4’de görüldüğü gibi ilerleme değeri arttıkça titreşim değerinin de buna bağlı olarak bir artış gösterdiği ayrıca 
kesme hızı değerindeki artışla titreşim değerinin de arttığı görülmektedir. Şekil 5’de görüldüğü gibi kesme derinliği 
değeri arttıkça titreşim değerinin de buna bağlı olarak bir artış gösterdiği ayrıca kesme hızı değerindeki artışla 
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titreşim değerinin de arttığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar literatürle paralellik göstermiştir. Şekil 6’da 
akustik emisyon değerinin ilerleme değeri arttıkça azaldığı, kesme hızı değeri arttıkça arttığı görülmektedir. Şekil 
7’de akustik emisyon değerinin kesme hızı ile arttığı, talaş derinliği değeri içinde 0,4 mm’de maksimum değere 
ulaştığı görülmektedir. 
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Şekil 6. AE değerinin V-f ile değişimi.                  Şekil 7. AE değerinin V-a ile değişimi. 
 

Genellikle yüzey pürüzlülüğü ilerleme ve kesme derinliği ile artar kesme hızıyla azalır. Pürüzlülük kesme hızının 
belli değerlerinde BUE boyutundaki azalmadan dolayı düşer. Artan ilerleme talaş kesitini artırdığı için sürtünmeye 
sebep olmaktadır [14-18]. Yukarıdaki grafiklerin analizinden yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrenin 
ilerleme olduğu sonucu çıkarılmıştır.   
 
Elde edilen deney sonuçları yardımıyla AE ve az değerleri yardımıyla işleme sırasında Ra ve VB hakkında tezgah 
durdurulmadan online olarak izleme yapılıp doğru karar verilip verilmeyeceği araştırılmıştır. Şekil 8’ deki grafikte, 
az titreşim sinyalleri değeriyle Ra arasında dogrusal bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 9’ daki grafikte ise, AE 
sinyalleriyle Ra arasında çok yakın bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Pürüzlülük değerlerindeki artışla doğru 
orantılı olarak akustik emisyon sinyalleri de artmaktadır. 
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Şekil 8. az - Ra arasındaki ilişki.                                       Şekil 9. AE - Ra arasındaki ilişki. 

 
Şekil 10’ daki grafikte, az titreşim sinyalleri değeriyle VB takım uç aşınmasının 30 kat büyütülmüş hali arasındaki 
ilişki gözlemlenmiştir. Çıkan sonuçlara göre anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Değişik filtreleme ve sinyal analiz 
yöntemlerine ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Şekil 11’ deki grafikte ise, AE sinyalleriyle VB arasında çok 
yakın bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Aşınma değerlerindeki artışla doğru orantılı olarak akustik emisyon 
sinyalleri de artmaktadır. 
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Şekil 10. az - VB arasındaki ilişki.                                    Şekil 11. AE - VB arasındaki ilişki. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada sert tornalama işleminde elde edilen serbest yüzey aşınması (VB), ortalama yüzey pürüzlülüğü 
(Ra), akustik emisyon (AE) ve titreşim (az) sinyalleri ölçülmüştür.  
İlerleme artışıyla, yüzey pürüzlülüğününde arttığı, kesme hızı ile yüzey pürüzlülüğü arasında ters orantılı bir ilişki 
varlığı gözlemlenmiştir. 
 
AE sinyallerinin en büyük değeri kesme parametrelerinin 1 1 2 seviyesinde 2,87mV olarak, Ra en küçük değeri 
kesme parametrelerinin 2 1 1 seviyesinde 0,94µm olarak, az en büyük değeri kesme parametrelerinin 3 3 3 
seviyesinde 22,4mV/g olarak, VB en büyük değeri kesme parametrelerinin 3 3 3 seviyesinde 0,136mm olarak 

elde edilmiştir. 
 
Yapılan çalışmalar sonucu, tornalama işlemi durdurulmadan AE ve az titreşim değerlerine bakılarak Ra ve VB 
değerleri hakkında güvenilir bilgi elde edilebileceği ortaya konmuştur. 

 
İleride yapılacak çalışmalarda AE ve titreşim sinyallerinin kullanılmadan önce, atölye ortamı gürültülerinden 

aşınma ve pürüzlülük sinyallerini ayırabilmek amacıyla filtrelenmelerinin, sinyal analizinin gerekli olduğu 
görülmüştür. 
 

CNC tornalama prosesinin çoklu sensörlerle izlenmesi ve sistemin kontrolünün, gelecekte araştırmacılar 
tarafından tornalama ya da diğer talaş kaldırma işlemlerinin optimizasyonu ve adaptif kontrolü iç in 
kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
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Abstract 
 
In a wide range of engineering applications, it is essential to present a model which can establish a mathematical 
equation for estimating function variable in accordance with its independent variable(s). In the present study, 
because of the significant role of hardness in controlling austempering heat treatment time and its relationship 
with microstructure, strength, ductility and wear resistance of ADIs, an effort was made to demonstrate a suitable 
mathematical model for estimation of Mn-Ni-Cu-Mo alloyed ADIs Vickers hardness in terms of austempering 
temperature and time simultaneous variations. The result of investigating more than 50 surface fitting 3D 
regression models shows that there was a good agreement between Log-Normal Cumulative model and the 
measured data and therefore, this model is capable of estimating the hardness of ADI with a minimum error in the 
range of standard deviations of original experimental measurements. 
 
Keywords: Austempered ductile iron, Vickers hardness number, 3D regression, Surface fitting. 

 
1. Introduction 
 
Austempered ductile iron (ADI) is a result of the recent researches in order to improve mechanical and tribological 
properties of ductile irons in response to industrial needs. Austempering heat treatment is used in order to 
produce an ausferritic microstructure in cast irons and increase hardness, strength, impact energy, toughness and 
wear resistance [1,2]. The microstructure of these cast irons which include bainitic ferrite and retained austenite 
can not be distinguished easily by general methods. However, the influence of the microstructure on mechanical 
properties and especially hardness of these materials is well-known [3]. 
 
According to the relationship between hardness and microstructure of these materials and considering that 
hardness is a criterion which can be easily measured and is frequently used for controlling processes and 
materials, it can be utilized for optimization of the production process. Furthermore, hardness is one of the most 
important properties of materials in metallurgy, which is related to some other important properties such as 
strength, ductility, machinability and wear resistance, so that by measuring hardness, approximate values of these 
properties can be achieved [3,4]. 

 
In ADIs, the resultant hardness and microstructure are greatly relative to austempering time and temperature; 
increasing austempering temperature causes decrease in structure fineness of ausferrite, decline in 

Untransformed Austenite Volume (UAV), increase in Retained Austenite (R) and as a result, decrease in 
hardness. Short austempering times result in a microstructure with a high amount of UAV, which transforms to 
hard martensite while cooling to room temperature. By increasing austempering time, formation of bainitic ferrite 
and retained austenite decrease the hardness number. More austempering time leads to initialize the second 
stage of austempering transformation and decompose high-carbon austenite into ferrite and carbide and 
therefore, increase hardness [5-7]. 
 
As mentioned above, we can use hardness as a criterion of austempering transformation progress and a method 
for estimating strength, ductility, machinability and wear resistance of ADIs. The purpose of this work is to develop 
a 3D regression model to predict Vickers Hardness Number (VHN) of Mn-Ni-Cu-Mo alloyed austempered ductile 
iron vs. austempering time and temperature by surface fitting method. 

 

2. Materials and Method 
 
2.1. Materials and Experiments 
 
The ductile iron melt was produced in a low frequency one-ton induction furnace from raw materials consisting of 
60 wt.% ductile iron returns and 40 wt.% steel scrap. Pure copper, nickel with 99.9% purity and ferromolybdenum 
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(65-70%Mo) were used as alloying elements. Inoculation was implemented at 1470±5°C using a Fe–75%Si alloy 
in the pouring nozzle of the furnace. The sandwich method was employed for spheroidization using Fe–Si–
5.5%Mg in a preheated crucible.  
 
After spheroidization, the melt was poured into CO2-hardened silica sand and sodium silicate molds with a Y-
block shape cavity according to the ASTM A897M-90 standard. The chemical composition of the melt was 
analyzed by photospectrometer. Casting of the samples was performed at 1410±5°C. Chemical composition and 
microstructural features of as-cast samples are shown in Table 1. The metallographic micrographs of the as-cast 
samples before and after etching are shown in Fig. 1. 

 
Table 1. Chemical composition and microstructural features of as-cast samples. 

 
Chemical Composition (wt.%)  
C 3.42 
Si 2.32 
Mn 0.25 
Ni 1.00 
Cu 1.01 
Mo 0.15 
Mg 0.045 
P <0.015 
S <0.013 
  
Microstructural Features  
Ferrit (%) 90 
Pearlite (%) 10 
Nodularity (%) > 90 
Nodoul Count (mm

-2
) 170 

Graphite Size 6, 7, 5 

 
 

  
a) b) 

 
Fig. 1. Micrographs of as-cast samples; a) before etching, 100X, b) after etching, 500X. 

 
The austempering treatment consisted of austenitizing at 900±3°C for 90 minutes, followed by rapid quenching 
and holding in a salt bath at 260, 290 and 320°C for 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 240, 480, 720 and 
1440 minutes and then water cooling to room temperature. The hardness of the samples was measured by 
Vickers method using a digital universal hardness tester, Ernst AT200 DR, under 10Kg loading. For each 
specimen, eight Vickers hardness numbers were obtained. Minimum, maximum, mean and Standard Deviation 
(STDEV) of all samples hardness are given in Table 2. 

 

4m 20m 
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Table 2. Minimum, maximum, mean and STDEV of ADIs in various austempering cycles. 
 

 
 
2.2. Research Procedure 

 
If the purpose of a research is to analyze variations of dependent variable(s) by different independent variable(s), 
it is essential to establish a mathematical equation between dependent and independent variables to obtain 
function values at different sets of input values. This makes it possible to do computations such as interpolation, 
extrapolation, analyzing curve slope at a typical point (variation rate of dependent variable) and integral of the 
function in a known range (area under curve). 
 
The diagram of changes of dependent variable as a function of independent variables is called as “Scatter Plot”. 
An equation regression, geometrically, is equal to fit a curve (2D space, dependent variable: x, function variable: 
y) or a surface (3D space, dependent variables: x, y, function variable: z) to this data scattering. This curve or 
surface is called the regression of the function in term(s) of independent variable(s), which will be useful as a 
mathematical model for describing the discussed relationship. Therefore, the purpose of the regression is to find 
out these mathematical equations, which can explain changes of the dependent variable on the base of one or 
some independent variables with a good approximation [8,9]. 
 
Different 3D models were applied to find the best regression model. Fit standard error and correlation coefficient 
were used as two helpful tools for evaluating the efficiency of the fitted surfaces (Appendix A). For an ideal 
regression, the fit standard error approaches to zero and correlation coefficient approaches to one [9-11]. 

 

3. Results and Discussion 
 
The two-dimensional scatter plot of Vickers Hardness Number (VHN) of the samples by austempering time in 
various temperatures is shown in Fig. 2. Points in this plot are relative to the average of eight data and the vertical 
line around the points showing standard deviation of the data set.  
 
Increasing the austempering temperature at all austempering times, as seen in Fig. 2, causes to a severe 
reduction of hardness; because, as microstructural studies show in Fig. 3, decreasing austempering temperature 
and so increasing supercooling promotes nucleation of a finer bainitic ferrite. Furthermore, decreasing 

austempering temperature results in an increment of deposition of carbides (cementite and hexagonal  - 
carbides), a decline of the retained austenite and therefore, increase of the hardness number [1,7,16-18]. 
 
As seen in Fig. 2, it can also be observed that increasing austempering time up to 90 minutes at all temperatures, 
results in hardness decline. It is due to progression of bainitic transformation and retained austenite increase (with 
lower hardness) together with the increase of the austempering time. Raising the austempering time above 90 
minutes leads to slight increase of austempered samples hardness at all temperatures. Initiation of the second 
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stage of austempering reaction and decomposition of carbon-enriched austenite (which is produced during the 
first stage) to bainitic ferrite and carbide are responsible for this mild increase of hardness [1,5-7,19]. 

 

 
 

Fig. 2. Two - dimensional scatter plot of Vickers hardness by austempering time in various temperatures. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
 

Fig. 3. Micrographs of samples austenitized at 900°C for 90 min followed by 90 min austempering at: a) 260°C, b) 
290°C and c) 320°C. 
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Results of 10 models with the least amount of the estimation errors and the greatest correlation coefficients are 
given in Table. 3. The first column of this table is the ranking of that model between different applied models on 
the measured data of hardness. In Appendix B, definition of functions which are present in optimum models 
formula, are listed [10, 12-15]. As seen in Table. 3, the first model which is composed of a non-linear combination 
of Log Normal Cumulatives, has the best conformance. Standard fit error of this optimum model is approximately 
equal to the standard deviation of the measured data (Table. 2) and this is because of high accuracy of this 
model. 
 

Table. 3. Results of 10 optimum models. 
 

 
 
Fig. 4 shows the results of fitting of surface associated with first ranked model of Table. 3 and the real hardness 
data (solid Points). Focusing on the results of the model and experimental outcomes, can be said that this model 
could estimate Vickers hardness of the samples at different austempering times and temperatures with a good 
accuracy. Estimation error percent of this model in various austempering cycles is shown in Fig. 5 counter plot. 
Wherever estimation error is positive, the computed value by the model is less than the real value and vice versa. 
According to the model errors in Fig. 5 and considering standard deviation of data in Table. 2, it is seen that the 
model error is approximately in the range of data standard deviation (mean ± STDEV), so the outputs of this 
model can be employed with a high safety factor. 
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Fig. 4. Comparison between the optimum model (3D surface) and experimental data (solid points). 
 

 
Fig. 5. Estimation error percent for optimum model in various austempering times and temperatures. 

 

 
Diagrams shown in Figs. 6 and 7 indicate the results of surface fitting of the tenth ranked model in Table. 3, which 
is a combination of non-linear standard models and error estimation percentage of this model, respectively. In 
comparison with Figures 4 and 5, it is observed that the optimum model can demonstrate hardness behaviour of 
the austempered samples in different times and temperatures much more precisely than other applied models. 
 

4. Conclusion 
 
Applying more than 50 regression 3D models on Vickers hardness data of Mn-Ni-Cu-Mo ductile iron, 
austempered at 260, 290 and 320°C for 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 240, 480, 720 and 1440 
minutes, results of fit standard errors and correlation coefficients of ten best models were reported. Considering 
reasonable estimation error of the optimum model which is in the range of standard deviation of the measured 
real data, one can utilize the following equation for computing hardness of these irons. 
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Where, TA is the austempering temperature (°C), tA is the austempering time (min) and VHN is the Vickers 
hardness number of austempered samples. 
 

 
 

Fig. 6. Comparison between tenth ranked model (3D surface) and experimental data (solid points). 
 

 
 

Fig. 7. Estimation error percent for 10
th 

ranked model in various austempering times and temperatures. 
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Appendix A 

Sum of Square Errors: 




n
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2
iii )zẑ(wSSE  

 

Sum of Squares about Mean: 
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ii )zz(wSSM  

 

Correlation Coefficient:
SSM

SSE
1r2   

 

Degree of Freedom: mnDoF   

 

Mean Square Error:
DoF

SSE
MSE  

 

Fit Standard Error: MSESe   

 

Where zi is the real (measured) value, iẑ is the output of the regression model, z is the mean of function variable, 

wi is the weight of each point, n is the number of total data and m is the number of parameters in the model 
equation. 

 
Appendix B 

Log Normal Cumulative: 
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Logistic Dose Response: 
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Gaussian Cumulative: 
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Abstract 
 
A three dimensional, transient and isothermal flow field of gas and liquid in a one-fifth scale bottom-blown 
Creusot-Loire Uddeholm (CLU) converter was simulated. Water and air were used to represent simulated matte 
and purged gas respectively. An Euler-Euler based algorithm was chosen for modelling fluid dynamics and 
evaluating controlling forces of a submerged gas injection. The calculation is based on the Reynolds Averaged 
Navier Stokes (RANS) equations. The VOF approach in conjunction with the realisable k- ed was used to 
solve the multiphase and transient nature of the flow respectively. The influence of gas flow rate and bath height 
on  flow behaviour is discussed. Mixing time, which gives information on bath homogenisation was estimated and 
validated against the physical model.  Predicted patterns of the flow field and the bulk phase velocity magnitudes 
were used to evaluate the general conditions inside the CLU. The bath height was varied from 0.5m to 0.7m and 
the gas flow rate was varied from 0.01 to 0.018Nm

3
/s. The results show that the mixing time decreases with an 

increase in gas flow rate while increasing with an increase in bath height.me. The predicted mixing times agreed 
reasonably well with the published experimental data.  
 
Keywords: CLU converter, CFD model, isothermal, bottom-blowing, mixing efficiency.  

 

1. Introduction  
 
In the Creusot–Loire Uddeholm (CLU) converter, superheated steam, oxygen and argon are purged under the 
molten bath through five submerged tuyeres with a purpose to refine the molten steel bath. Carbon in stainless 
steel deteriorates oxidation resistance and welding characteristics, therefore the carbon content needs to be 
reduced to specific low levels (Han et al, 2001). Process conditions should allow decarburisation to occur without 
excessive loss of valuable metals such as nickel and chromium through oxidation. Carbon removal is favoured by 
high operating temperatures and low partial pressures of carbon monoxide in the molten bath. The bottom 
injections have a two-fold function which is to supply the oxidant for the excess carbon and also to agitate the 
bath. In the course of its ascension through the liquid, the gas perfoms mixing, promotes chemical reactions, and 
minimises composition and thermal inhomogeneities. It also generates turbulence, inclusion agglomeration and 
float out (Torii and Young, 1992). Exchange of mass, momentum and heat between the bottom injections and the 
molten metal bath generates a vigorous advection in the molten bath. This affects physical and chemical 
reactions occurring in the converter such as converting rate, oxygen efficiency, dispersion, mixing, heat and mass 
transfer, slopping, and splashing. The resultant transport processes have a considerable effect on the thermal 
histories and cooling rates, which in turn strongly influence the quality of the final product. 
 
Even though the CLU has been employed for stainless steel refining since the early 1970s, there still remains 
some unsolved operational challenges which lower considerably the productivity of the process. The most serious 
challenges include severe refractory erosion due to thermal stress, tuyere blockage due to accretion growth, and 
poor product quality due to thermal and chemical inhomogeneities. Efforts to overcome or reduce the impact of 
these challenges have been continual.  Mixing phenomena in the CLU have been investigated using aqueous 
models. A great deal of information is available in literature (Nyoka et al, 2003) (Akdogan and Eric, 2004) 

(Kabezya and Eric, 2007) (Chaendera and Eric, 2009). Despite these numerous studies on CLU flow behaviour, 
no computational model has been reported to date in order to validate the findings of the physical models. 
Process optimisation and troubleshooting requires full understanding of the hydrodynamic behaviour in the CLU 
converter.  
 
The current work therefore seeks to solve numerically the two-phase CLU process flow field using computational 
fluid dynamics (CFD). A commercial CFD code fluent was used to solve a three-dimensional, transient, 
multiphase, turbulent and isothermal flow field of gas and liquid phases in a one-fifth scale bottom-blown CLU 
converter with five bottom nozzles arranged in an offcenter configuration. The calculation is based on the 
Reynolds  Averaged Navier Stokes (RANS) equations. The k- volume of fluid (VOF) 
were used to solve turbulency and to deal with the multiphase flow.The influence of design and process 
parameters (gas flow rate and molten bath height,) is discussed. Five different gas flow velocities in the range 
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(0.01 to 0.0183m
3
/s) and three different bath heights in the range (0.5 -0.7m) were used. Mixing time, which gives 

information on the bath homogenisation process is calculated and validated against the results from literature 
(Nyoka, et al, 2003). Furthermore, turbulency parameters and bulk flow velocities were used to characterise the 
flow field. The predicted mixing times agreed reasonably well with the published experimental data.  

 

2. Computational domain and mesh generation 
 
The commercial CLU converter is a large cylindrical vessel with a capacity of 100 tons. It is tapered and has got a 
step at the bottom. Figure 1 (a)  depicts a sketch of the one-fifth scale model used in the work. The model has five 
submerged nozzles arranged in an off-centre configuration as shown in Figure 1 (b). Dimensions and reaction 
parameters for the industrial prototype and the model are  highlighted in Table 1.                 
  
 
 
 
                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  Schematics of CLU model. 
 

Table 1 Comparative data for model and industrial prototype  

.  

 
Meshing 
 
The system was discretised using a fine mesh to capture accurately the flow details. Since the fluid in the domain 
is predominantly along the axis of the converter and the geometry is relatively simple, the hexahedral cell was 
chosen as the meshing element. This means that the problem was modelled with fewer grid cells,  thereby saving 
computational time. Numerical diffusion was minimised since the flow was aligned with the mesh. The quality of 
the mesh plays a significant role in the accuracy and stability of the numerical computation. Measures are taken 
to ensure that a high quality mesh is obtained over the entire flow domain. The generated mesh for the bottom 
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(b) 

 

section of the converter is depicted in Figure 2 (b). The total number of mesh cells for the whole geometry was 
120 000. A finer mesh size of 4mm was used in the high gradient zones e.g. in the vicinity of the tuyere region 
while a relatively coarse mesh of size 20mm was used for the empty space above the fluid region. The mesh 
quality was checked by the EquiAngle Skew metric which is defined as; 
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Where eq  is the equiangular face/cell. In general, for three-dimensional problems, high quality meshes contain 

elements that possess an average EASQ of 0.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2. Schematic of the 3D geometry and the mesh scheme. 
 

3. Mathematical model 
 
A  description of the two-phase model of the CLU model is given. Detailed information regarding the transport and 
turbulence equations used are also presented.  
 
a. Mathematical formulation: 
 

The following assumptions are made into a statement of the mathematical model of the CLU model; 
(a)  Gas flow is single phase, i.e. the  influence of dust and splashed metal drops is  not taken into consideration. 
(b)  Temperatures inside the walls of the computing domain are constant, this is not correct for a CLU converter 

but may be assumed if heat transfer equilibrium is  
 achieved. 
(c) The free surface at the water-air interface is frictionsless and flat. Allowance is made for the escape of 

bubbles.  
(d) An interface friction coefficient is used to describe the force between the liquid and the gas phase. 
 
b. Solved transport equations: 
 
i. Continuity equation  

 
The continuity equation is solved throughout the domain. 
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Momentum conservation equation 
 
The momentum transfer equation is solved throughout the domain and the resulting velocity field is shared 
between the phases. The momentum equation shown in equation 3 is dependent of the volume fraction of all 
phases through the properties  and . 

 

     ''

3

2
jl

jl

l
ij

j

j

j

i

ji

ji

j

i uu
xx

u

x

u

x

u

xx

p
uu

x
u

t
 



































































                  (3) 
 

The Reynolds stresses 
''

jluu  in equation 3 are modelled with the standard k-e model by employing the 

Boussinesq hypothesis. Standard wall functions based on Launder and Spalding is used for the turbulent 
boundary layer.   

 
ii. Properties 
 
The properties appearing in the transport equations are determined by the presence of the component phase, in 
each control volume. For  a two phase system, if representing the phases by subsrcipts 1 and 2 and the volume 
fraction of the second phase is being tracked, the density in each cell is given by the following equation 
                                                                                               

(4) 

 
iii. Species transport equation 
 

The conservation equation of local mass fraction jY  of each species j takes the following form (only chemical 

reaction occurs). 
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In turbulent flow, the mass diffusion jJ  is computed in the following form;  

 

                                                                                                                (6)

 

tSc is the turbulent Schmidt number defined as 

t

t
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It is expected that when the air is purged into the converter, a slug flow will be obtained. This is characterised by 
the flow of large bubbles in a continuous fluid. The multiphase nature of the flow is solved using the Volume of 
Fluid (VOF) approach and for the turbulent nature of the flow; the k-e turbulent model is used. These two 
mathematical models employed are explained below. 
 

iv. The k-e turbulence model 
 
In order to solve the turbulent effects in simulating fluid flow inside the CLU converter, the realisable k-e model 
was implemented. The turbulent kinetic energy, k and its rate of dissipation e are obtained using the following 
transport equations. 
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Where,  
 

,''

x

y
uuG jlk



 

                                                                                                    (9) 

 

And 


 

2k
Ct   In these equations, kG represents the generations of turbulence kinetic energy due to the 

mean velocity gradients. bG is the generation of turbulence kinetic energy due to buoyancy. MY represents the 

contribution of the fluctuating dilatation in compressible turbulence to the overall dissipation rate. 

21', candck   are constants with values 1.0, 1.3, 1.44, and 1.92 respectively. 

 

v. The VOF model 
 
The VOF is a surface-tracking technique applied to a fixed Eularian mesh. It is an Euler-Euler method. The VOF 
formulation relies on the fact that the two or more fluids (or phases) are not interpenetrating. A variable, volume 
fraction in each computational cell is introduced for each additional phase added in the model; The sum of all 
phases in each control volume is unity. The field for all variables and properties are shared by the phases and 
represent volume averaged values, as long as the volume fraction of each phase is known at each location. Thus 
the variables and properties in any given cell are either purely representative of one of the phases, depending 
upon the volume fraction values. In other words, if the q

th
 fluid’s volume fraction in the cell is denoted by αq, then 

the following three conditions are possible; 
 
αq = 0;  The cell is empty of the q

th
 fluid.  

αq = 1;  The cell is full of the q
th

 fluid. 
0 < αq <1 The cell contains the interface between the qth fluid and one or more other fluids. 
 
Based on the local value of αq, the appropriate properties and variables will be assigned to each control volume 
within the domain. The tracking of interface(s) is accomplished by the solution of the continuity equation for the 
volume fraction of one or more of the phases. For the q

th
 equation, this equation has the following form; 
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In equation 8 
pqm



is the transfer from phase p to phase q while 
qpm



is the mass transfer from phase q to phase p.  

The volume fraction equation is not calculated for the primary phase, but is computed based on the following 
constraint; 
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The right hand of equation 8 was solved using the following explicit interpolation scheme;  
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Where, 
n+1 is index for new (current) time step 
N is the index for the previous step 
αq, f is the value of the qth volume fraction 
v is the volume of cell 
Uf is the volume flux through the face, based on normal velocity.  
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vi. Boundary conditions 
 
The gas is injected through five submerged nozzles and it is allowed to leave the system through the pressure 
outlet boundary at the top of the vessel. The boundary conditions for the set up are indicated below; 
 
a) Inlet nozzles 
The schematic in fig 1(b) shows five submerged inlet nozzles arranged in an off-centre configuration. These were 

modelled as velocity inlets. The boundary conditions specified are gas velocity magnitude, turbulent intensity, and 
hydraulic diameter. A volume fraction of one was used for the air to air at the inlet.   
 
b) Converter bottom  

A no slip boundary condition is imposed for the momentum boundary conditions, i.e. the velocities are zero at the 
bottom. In the grids closest to the ladle bottom, logarithmic wall functions are used to calculate the shear stress, 
turbulent kinetic energy, dissipation of energy, and the velocity components parallel to the bottom.  
 
c) Converter walls  

A no slip boundary condition is imposed for the momentum boundary conditions, i.e. the velocities are zero at the 
wall. In the grids closest to the ladle bottom, logarithmic wall functions are used to calculate the shear stress, 
turbulent kinetic energy, dissipation of energy, and the velocity components parallel to the wall. 
d) Liquid surface 
The free surface of the liquid phase is assumed to be flat and frictionless. Gas is allowed to leave the system but 
not the liquid.   

 
vii. Implementation Issues 
 
The volume flux across the face was calculated using the Geometric Reconstruction scheme, which represents 
the interface between fluids using a piecewise-linear approach. This scheme is the most accurate applicable for 
general unstructured meshes. It assumes the interface between the two fluids has a linear slope within each cell 
and uses a linear shape for calculation of the advection of fluid through the cell faces. A time steo 0f 
0.0005seconds was used and found to be sufficient to achieve n umerical convergence an dalso maintain 
stability. Based on the converged solution with the discretisation scheme of first order upwind, second order 
upwind was employed afterwards in order to reduce computing errors.   

 
viii. Computation of mixing time (Tmix) 
 
The tracer method is used for computing mixing times. A tracer, assigned material properties exactly the same as 
those of water is set up into a mixture with water. A VOF model comprising of air and the species mixture (water 
and tracer) is also set up. After initialising the solution, a section is patched inside the water region to contain the 
tracer material and another region is adapted for tracer mass fraction detection. The tracer addition and detection 
regions correspond to those used in the physical experimental set up (Nyoka, 2003).  Mixing time (Tmix) is defined 

as the time interval from the introduction of the air into the model to the point when the mass fraction of the tracer 
reaches a steady state value within ±5%. That is the time required to attain phase equilibrium. From the species 
transfer equation, water was chosen as the N

th
 species as it is the species with the larger mass fraction. This 

reduces modelling errors.   The mass fraction of the tracer was chosen as one minus the mass fraction of water.  

 

 

Figure 3. Tracer addition and detection regions. 
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4. Results and discussion  
 
The objective of this work was to characterise the flow behaviour in the CLU converter model and to investigate 
the influence of gas flow rates and bath height on mixing in the vessel.  The results from the numerical model 
were also used to validate the physical model results published in literature. In general, the mixing time decreased 
with an increase in gas flow rate and increased with an increase in bath height. The results on mixing times were 
in good agreement with the experimental results.  A discussion of the effect of these parameters shall be given. 

 
4.1. Flow field characterisation 
 
The shape of bubble plumes as they ascend from the nozzles region is depicted in Figure 4. Plume trajectory and 
velocity contours at an arbitrarily chosen flow time of 10 seconds are shown.  These flow patterns apply to all bath 
heights and gas injection rates. The rising plume is gradually deflected by the surrounding fluid towards the 
converter side walls. It imparts turbulent kinetic energy to the surrounding fluid and eventually induces a 
recirculatory motion in the bath. This recirculatory motion is essential for mixing. From a metallurgical point of 
view, it is this rercirulaculatory motion that facilitates chemical and thermal homogenisation in the bath, as well as 
accelerating the absorption and floatation of non-metallic inclusions. At lower gas flow rates, the plume consists of 
well defined individual bubbles with less interaction. As the gas flow rate increases, bubble interaction becomes 
more pronounced  and the plume becomes more turbulent. Further increase in the gas velocity changes the flow 
patterns, causing intermittent channeling of the gas through the bath.  
 
The regions within the vicinity of the plume regionare characterised by high magnitudes of velocity and turbulent 
kinetic energy. The step at the bottom of the converter also help to induce turbulency in the bath.  

 

     
(a). Plume trajectory.                         (b). velocity vectors in the vessel 

Figure 4. Plume trajectory and velocity vectors in the vessel 

4.2. Effect of gas flow rate 
 
As the gas flow rate is increased, the mixing time decreases. This is due to the fact that at higher flow rates, there 
are rapid recirculatory patterns that enhances mixing in the bath. Higher mixing intensity can also be attributed to 
the increase in plume dimensions that means more intercation with the bulk phase. Figure 5 depicts a general 
decrease in the mixing times as the gas flow rate is increased. It also shows a good agreement between 
numerical and experimental. Slight discrepancies shown could have been partly due to experimental errors and 
also the assumptions adopted in the numerical model. 
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Figure 5. Mixing times variation with gas rate 

 
4.3. Effect of bath height 
 
Figure 6 shows how the mixing times varied with bath heights. An increase in bath height resulted in an increase 
in the mixing time. This is due to the reduction in plume size at higher bath heights.  With an increase in bath 
height, dead zones with minimum mixing become more pronounced in the vessel, especially at the converter 
bottom further from the nozzle region.  
 

 

Fig 6. Variation of mixing time with bath height. 

5. Conclusion 
 
A numerical model has, for the first time been used to characterise the flow field and investigate the influence of 
gas flow rate and mixing time in a CLU model. The following conclusions can be drawn. 
 
1. Mixing time decreases with an increase in gas flow rate and increase with an increase in bath height.  
2. The computed mixing times agree reasonably with the experimentally determined mixing times. This confirms 

that CFD is an appropriate tool for solving flow fields. 
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3. The step at the bottom of the CLU converter plays a significant role by inoducing more turbulence which in 
turn reduces mixing mixing times.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, ticari olarak hardoks 500 şeklinde adlandırılan aşınmaya dayanıklı çelik kullanılmıştır. Kayma 
hızlarının malzemenin abrasif aşınma davranışlarına etkisi incelenmiştir. Pin on-disk abrasif aşınma cihazı 
kullanılmıştır. Aşınma deneyleri 30N yük altında 0,25, 0,5, 0,7 ve 1 ms

-1
 hızlarda, 20 metre mesafede ve 80 

meşlik SiC bir zımpara aşındırıcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Numunelerin aşınma yüzeyleri tarama elektron 
mikroskop (SEM) ve enerji dağılımı spektroskometre (EDS) ile incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda aşınma deneyi 
esnasında uygulanan kayma hızı artıkça aşınma miktarının arttığı görülmüştür. Düşük kayma hızlarında 
malzemenin aşınma direncinin daha iyi olduğu, ancak kayma hızlarının artışına paralel olarak aşınma miktarının 
çok arttığı ve malzemenin aşınma direncinin de azaldığı gözlenmiştir. Böylece aşınma deneyinde malzemenin 
maruz kaldığı kayma hızına bağlı olarak farklı aşınma mekanizmalarının beraber gerçekleştiği gözlenmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Abrasif aşınma, hardoks,  çelik,  mikroyapı 

 

INVESTIGATION OF ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF HARDOX 
500 STEELS 

 
Abstract 
 
In this study, hardox 500 traditionally named wear resistant steel was used. Pin on disc abrasive wear test 
machine were used. The effect of sliding speeds on abrasive wear behaviour of the material was investigated. 
The wear test were carried out at the constant load of 30N, sliding speeds of 0,25, 0,5, 0,7 and 1 ms

-1
, in the 

sliding distance of 20 meters on a 80 mesh silicon carbide emery paper. Worn surfaces of the samples after wear 
tests were examined by using scanning electron microscope and energy dispersive spectroscopy (EDS) 
analyses. It is seen that wear rate were increased with increasing of the sliding speeds. Wear resistance of the 
steels is higher at lower sliding speeds. However, wear rate is highly increased with parallel increasing of the 
sliding speeds and lowering wear resistance. Thus, İt is seen that wear is realized with various mechanism 
together of depending on sliding speeds during wear tests.   
 
Keywords: Abrasive wear, hardox, steels, hardness, microstructure. 

 
 
 

1.Giriş 
 
Günümüz endüstrisinin en önemli problemlerinden biri aşınmadır [1]. Endüstride çeşitli uygulamalarda kullanılan 
makine parçalarının işleyişleri esnasında parçaların birbiri ile teması ya da zorlu çevre şartları nedeniyle aşınarak 
orijinal ölçülerini kaybetmesi, hem makinenin çalışma düzenini bozmakta hem de makinanın verimini düşürerek 
kaliteli ürün elde edilmesini engellemektedir. Aşınmada olduğu gibi, korozyon, darbe, iç gerilmeler ve yorulma 
nedeniyle parçalanan makine elemanları, sistemin tamamen durmasına neden olmaktadır [2, 3]. 
 
Sürtünme sonucu hareket halindeki yüzeyler arasında abrasif aşınma meydana gelmektedir. Abrasif aşınma,  
özellikle mineral, madencilik ve ulaşım endüstrilerinde karşılaşılan ekonomik açıdan masraflı ciddi bir problemdir. 
Madencilik endüstrisinde, mineral ve kayaların işlenmesinde kullanılan donanımların abrasif olarak şiddetli bir 
şekilde aşınmalarından dolayı abrasif aşınmaya dayanıklı malzemelerin tüketimi hızla artmaktadır. Bu bakımdan 
düşük alaşımlı çeliklerin bazı özelliklerinin tasarlanması ile seramik malzemelerin yanı sıra yüksek alaşımlı 
çeliklere ve çelik dökümlerle rekabet edebilecek malzemeler geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bu amaçla yeni tür 
çelikler geliştirilirken abrazyon ve hasara neden olan sert parçacıkların malzemelere yaptıkları abrasif aşınma 
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hasarlarının anlaşılması için birçok çalışmalar sürmektedir [4, 5]. Çeşitli çeliklerin abrasif aşınma davranışları ile 
ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmiştir [6-13]. Aşınmaya maruz kalan sistemin elemanları ve çevre çalışma ortamı, 
aşınma şiddetini belirler. Ayrıca, malzeme cinsi, kimyasal içerik, sertlik, elastik modülü, yüzey pürüzlülüğü, 
uygulanan ısıl işlemler, aşındırıcının tane boyutu ve şekli de aşınma direncine etki eder [1]. Malzeme seçiminde 
en önemli parametrelerden birisi sertliktir ve sert malzemelerin aşınma dirençlerinin de daha yüksek olduğu 
bilinmektedir [1, 4, 5,14, 15]. 
 
Farklı uygulamalarda karşılaşılan aşınma problemlerine karşı bazı kuruluşlar tarafından aşınmaya dayanıklı yeni 
malzemeler geliştirilmektedir. Hardoks serisi çelikler de bu tür malzemelerden biri olup, özellikle abrasif aşınma 
direnci oldukça yüksektir [16-18]. Hardoks tipi çelikler piyasada bulunan bazı yüksek dayanımlı çeliklere göre, 
aşınmaya karşı en az beş kat daha uzun ömürlüdür [18]. Yüksek sertlik, yüksek mukavemet ve üstün tokluk gibi 
mekaniksel özelliklerin bir arada olduğu HARDOX aşınma plakaları, öncelikle, aşınmanın önemli bir sorun olarak 
karşılaşıldığı uygulamalarda ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı, bu tür plakalar yüksek 
aşınma dirençli damper kasaları, ekskavatör kepçeleri, kırıcılar ve benzeri donanımlarda kullanılarak bu 
parçaların çalışma ömürlerinde artış sağlamaktadır. Levhanın sertliği, su verme hattında yüksek verimle suda su 
verilerek elde edilir. Böylece, çeliğin bünyesinde düşük oranlarda alaşım elementleri bulunmasına rağmen, çok 
yüksek sertlik değerlerine ulaşılmaktadır. Yüksek aşınma direncinin yanında kolay işlenebilir, bükülebilir ve 
kaynak edilebilir malzemeler olması gibi imalat yönünden avantajlara sahiptir. Kepçe ve damperli kamyonların 
kasa imalinde yaygın olarak kullanılmaktadır Sahip oldukları Brinell sertlik değerlerine göre HARDOX 400, 
HARDOX 450, HARDOX 500 ve HARDOX 600 çeşitleri olmakla beraber çok maksatlı aşınma dirençli levhalardır. 
Yüksek toklukları, rahat bükülebilme ve kaynak edilebilmeleri sayesinde, bu levhalar bazı uygulamalarda yük 
taşıyıcı görevlerde de kullanılabilmektedir. HARDOX 500 ise daha yüksek aşınma direnci gerektiren 
uygulamalarda kullanılan, bükülebilen ve kaynak edilebilen bir aşınma plakasıdır. HARDOX 600 son derece üst 
düzeyde aşınma direnci olan önemli bir aşınma levhasıdır.[16-18]. Bu tür malzemelerin aşınmaları ile ilgili 
çalışmalar bulunmaktadır [14, 15]. Bu çalışmalarda hardoks malzemeler kaynak yöntemi ve borlama yöntemleri 
ile kaplanarak aşınma özellikleri iyileştirilmiştir.  
 
Bu çalışmada, hardoks 500 aşınmaya dayanıklı çelik malzemeler, SiC zımpara üzerinde belirli bir mesafede 
aşındırılarak, malzemelerin farklı hızlardaki aşınma davranışları incelenmiştir. Aşınma deneylerine paralel olarak 
aşınan yüzeyler SEM (tarama elektron mikroskobu) ve SEM/EDS (Enerji dağılımlı spektrometre) analizleri ile 
incelenmiştir.  

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Çalışmada kullanılan Hardox 500 çeliğinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Deneyde kullanılan hardoks 500 çeliğinin kimyasal kompozisyonu [18] 
 

Element Cmax Simax Mnmax Pmax Smax Crmax Momax Nimax Bmax 

% Ağırlık 0,27 0,70 1,60 0,025 0,010 1,00 0,25 0,25 0,004 

 
Abrasif aşınma deneylerinde torna cihazına monta edilen pin on disk deney düzeneği kullanılmıştır. Deneyler oda 
sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Daha önceki bir çalışmada [19] geliştirilen ve Şekil 1’de verilen aparat ve deney 
düzeneği kullanılmıştır. 80 meşlik silisyum karbür zımpara abrasif aşındırıcı olarak kullanılmıştır.  Numune ölçüleri 
10x10x10 boyutlarındadır. Aşındırılacak numunelerin yüzeyi 600 meşlik zımparaya kadar zımparalanmıştır. 
Aşınma deneylerinde torna aynası farklı devirlerde dönecek şekilde devir sayıları ayarlanarak 0,25, 0,5, 0,7 ve 1 
ms

-1
 hızlarında gerçekleşecek şekilde ayarlanmıştır. Abrasif aşındırmanın verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi 

amacıyla dönem aşındırıcı üzerine 2 mm/dv adım ile dıştan merkeze doğru spiral gidecek şekilde 20 m’lik kayma 
mesafesi seçilmiştir. Deneylerde 20 N yük uygulanmıştır. Aşınma deneyinden önce ve sonra numuneler 10

-4
 g 

hassasiyetinde elektronik terazi ile tartılarak aşınma kayıpları bulunmuştur. Ağırlık kayıpları bilinen numunelerin 
aşınma oranları daha önce verilmiş olan, Wa = ÄG/dMS eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada: Wa: Aşınma oranı 
(mm

3
/ Nm), ÄG: Ağırlık kaybı (g), M: Yük (N), S: Kayma yolu, D: Yoğunluk gcm

-3
 dür. 
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Şekil 1.  Aşınma deney düzeneğinin görüntüsü [19] 
 

Numuneler, mikroyapı incelemesi için su altında zımparalanmış, daha sonra Al2O3 kullanılarak mikroyapı 
incelemelerinde kullanılan özel keçe üzerinde parlatılmıştır. Parlatılan numuneler su ile yıkanıp, yüzeylerine alkol 
püskürtülerek kurutulmuştur. Mikroskobik incelemeye hazır hale getirilen numuneler % 2 Nital ile dağlanmıştır. 
Optik mikroskop incelemeleri ise NİKON ELIPCE L 150 marka optik mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir. Mikroyapı 
ve aşınma yüzeylerinin incelemelerinde JEOL JSM 6060 LV tarama elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. 
EDS element analizleri ise SEM cihazına bağlı IXRF 500 model elektron dağılım spektrometresi (EDS) 
kullanılarak yapılmıştır.  

 

3.Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
Hardoks 500 çeliğinin optik ve SEM mikroyapı görüntüleri sırasıyla Şekil 2 ve 3’de verilmektedir. Sürekli ısıl işlem 
ile ince taneli üretilen çeliklere ısıl işlem esnasında su ile soğutma ve temperleme işlemleri uygulanmaktadır. Isıl 
işlemler sonucu numunelerde şekilde görüldüğü gibi martenzit ve beynitik yapı olduğu görülmektedir. Bu fazların 
oluşturduğu çelik sert olup, ortalama olarak 500 Brinell sertliğine sahip olduğu belirtilmektedir [16-18]. Daha 
önceki bir çalışmada [14, 16] mikroyapının martenzit olduğu belirtilmekte ise de yapıda martenzitik ve bir miktar 
beynitik yapının da bulunduğu SEM ve optik mikroyapılardan anlaşılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 2. Hardoks 500 çeliğinin optik mikroskop görüntüsü 
 
Hardoks 500 aşınmaya dayanıklı çeliklerin farklı hızlarda gerçekleştirilen aşınma deneyleri sonucu elde edilen 
aşınma oranı değerleri Şekil 4’de verilmektedir. Aşınma oranları kayma hızına bağlı olarak farklılık 
göstermektedir. Düşük hızlarda gerçekleştirilen aşınma deneylerinde daha düşük aşınma oranları elde edilmiştir. 
Yüksek sertlik değerlerine sahip olan bu malzemelerin düşük şiddetli aşınma ortamlarında aşınma dirençlerinin 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Aşınma ortamının şiddetinin artışına bağlı olarak malzemenin aşınma oranı 
değerlerinde önemli bir miktarda artış gözlenmektedir. Aşınma esnasında 0,5 ms

-1
’e kadar olan kayma hızlarında 

aşınma oranları hemen hemen aynı değerler civarında iken, kayma hızı 0,7 ms
-1

 olduğunda aşınma oranında % 
35 civarında artış olmaktadır. Kayma hızı daha da artarak 1 ms

-1
 olduğunda ise bu değerlerdeki artış oranı % 75’e 
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çıkmaktadır. Yüksek kayma hızlarında aşınma direnci azalmaktadır. Hardoks 500 çeliği ile aynı tür çeliklerden 
olan hardoks 400 ‘ün daha düşük sertliğe sahip olmasına rağmen aşındırma oranları bu malzemeye göre daha 
düşüktür [14]. Deney düzenekleri ve kayma hızı ile aşındırıcı cinsi gibi aşındırma ortamları arasındaki farklılıkların 
aşınma oranını etkilediği düşünülmektedir [7]. Bu çalışmada hardoks 500 çeliği SiC aşındırıcı zımpara üzerinde 
spiral şekilde ilerlemektedir. Malzeme, sürekli aynı noktadan aşındırıldığında belirli bir süre sonra aşınma deneyi 
şartlarına dayanamayarak aşındırıcı partiküller parçalanarak aşındırma performanslarının düşmesine neden 
olmakta ve böylece daha düşük aşınma oranı değerleri elde edilmektedir [7].  
 

  
 

Şekil 3. Hardoks 500 çeliğinin SEM görüntüsü 
 
Şekil 5’de aşındırılan yüzeylerin SEM görüntüleri verilmiştir. SEM görüntüsü malzemenin aşınması ve oluşan 
aşınma mekanizmaları ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Daha düşük kayma hızlarında hardoks 500 malzemede 
kazıma sonucu plastik deformasyon meydana gelmektedir.  Aynı zamanda abrazyonun sunucu malzeme 
yüzeyinde çalışma sertleşmesi de oluşmaktadır. Dolayısıyla sertliği artan yüzeyin aşınmaya karşı direnci de 
artmaktadır [11]. Yüksek sertliğe sahip ince perlitik çeliklerin aşınması esnasında oluşan plastik deformasyonların 
mikrometre boyutunda uzama şeklinde oluşmuş ve oluşan geniş plastik deformasyonun daha çok ferrit 
bölgelerinde oluştuğu gözlenmiştir. Gevrek yapıda olan Sementit fazlarının bulunduğu bölgede ise plastik 
deformasyon oluşamadığından parçalanma meydana gelmiştir [11]. Çalışma sertleşmesi meydana gelen perlitik 
yapıya sahip çeliklerde yüksek aşınma direnci görülmektedir. Kazıma, plastik deformasyon ve çalışma 
sertleşmesi oluşan bölgelerde zamanla malzeme yorulmasına bağlı olarak sert yüzeylerin hemen altında çatlaklar 
oluşmaktadır (Şekil 6a) [7, 11]. Çatlayan bu bölgeler koparak yüzeyden ayrılmaktadır. Bu olay düşük şiddetli 
aşınma deneylerinde yavaş geliştiğinden düşük aşınma oranı değerleri elde edilmektedir. Kayma hızı artıkça 
aşınan malzeme yüzeyinde kazınan bölgelerin arttığı gözlenmektedir. Malzemenin aşındırıcıya teması ile 
başlayan süreçte aşındırıcı partiküller malzemeye batmakta ve yüzeyini kazımakta ve sürtünme süresince devam 
eden kazıma ile enerji harcanması olmaktadır. Aşınma esnasında oluşan plastik deformasyonun artışına bağlı 
olarak enerji tüketimi artmaktadır. Aşınma esnasında plastik deformasyon meydana gelen malzemelerde, plastik 
deformasyona karşı gösterdiği dirence bağlı olarak aşınma direnci artış göstermiştir [7, 11, 23]. Kayma hızı 
artırıldığında aşındırıcı boyutu aşınma ortamının şiddetine bağlı olarak belirli bir süre sonra parçalanarak 
ufalanmış ve aşındırıcı ile malzeme arasında kalarak ortamı terk etmiştir. Bu süre içerisinde şiddetin etkisi ile 
boyutu daha da küçülerek malzeme yüzeyinde yoğun kazıma izlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Ancak 
kayma şiddetine bağlı olarak ortamın sıcaklığı artmakta ve malzemenin yüzeyinin oksitlenmesine neden 
olmaktadır. Şekil 6b’de aşınma şiddetinin artması ile yüzeyin oksitlendiği gösterilmektedir. Bu olay malzemenin 
aşınma mekanizmasını etkilemektedir.  Esasında daha önceki çalışmalarda [9, 10, 20-22, 24] belirtildiği gibi 
yüzeyde oluşan oksit tabakası malzemenin aşındırıcı yüzeyinde sürtünme miktarını azaltarak daha kolay 
kaymasını ve dolayısıyla daha düşük aşınma oranlarının elde edilmesini sağlamaktadır. Bu mekanizmanın 
meydana geldiği düşünülmektedir. Ancak yüksek hızlarda gerçekleştirilen aşınmada birkaç aşınma 
mekanizmasının bir arada oluştuğu anlaşılmaktadır. Böylece aşınma oranı artmaktadır. Aşınma ortamı şiddeti 
artıkça aşınan yüzeyden mikro kesilmeler sonucu gerçekleşen yoğun kopmalar ısı sonucu oluşan oksit 
tabakalarını da parçalayarak aşınma miktarını artırmakta ve malzemenin aşınma direncinin düşmesine neden 
olmaktadır. 
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Şekil 4. Hardoks 500 çeliğinin aşınma deneylerinde elde edilen aşınma oranlarının kayma hızına göre değişimi  
 

 
 

Şekil 5. a) 0,25 b) 0,5 c) 0,7 c) 1 ms
-1

 kayma hızlarında aşındırılan Hardoks 500 çeliğinin aşınma yüzeylerinin 
SEM görüntüleri 

 
Yüksek kayma hızlarında gerçekleşen aşınma esnasında mikro kesme ve mikro kazıma işlemi olmaktadır. Abrasif 
aşınmanın kuvvetli bir şekilde malzemenin sertliğine, sünekliğine ve kırılma karakteristiklerine bağlı olduğu ileri 
sürülmektedir [7]. Abrasif aşınma oranının, testin moduna, uygulanan yüke, kayma hızına ve aşındırılan 
malzemenin mikroyapısına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir [7-9, 10, 12, 13]. Yüksek hızlarda geçekleşen 
aşınma esnasında plastik deformasyon artmakta ve malzeme yüzeyinde mikro kazıma sonucu ağırlık kaybı 
miktarı artmaktadır. Yüksek hızlarda aşınmanın genelde mikro kazıma ve mikro kesme mekanizması ile 
gerçekleştiği söylenmektedir [7]. Bu durum aşınma oranını artırmaktadır. Yüksek kayma hızlarında meydana 
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gelen aşınmanın başlangıcında aşınma oranı yüksek olurken daha sonra aşınma şiddetine bağlı olarak 
aşındırıcının yıpranması, ufalanması ya da şeklinin bozularak aşındırma performanslarının düşmesi sonucu 
aşınma oranının bir miktar düştüğü rapor edilmektedir [7, 25].  
 
Şimdiki çalışmada, malzemenin aşındırıcı zımpara üzerinde 2 mm/dv ilerleme hızında spiral olarak yol alması ile 
böyle bir durumun gerçekleşmesi ihtimalin daha düşük olduğu düşünülmekle beraber,  kayma hızının yüksek 
olmasından partiküllerin yıpranması ve parçalanması ve ufalması mümkündür. Ancak, düşük kayma hızlarında, 
ilerleme hızı düşük olduğundan numune aynı yolu daha fazla kullanmıştır. Bundan dolayı, aşındırıcı partiküller 
yıpranmış ve parçalanmıştır. Aşındırıcının numune yüzeyine batması ile malzeme yüzeyinde çizikler oluşmakta ve 
çizgilerin olduğu bölgede daha çok plastik deformasyona uğramaktadır. Esasında aşınma esnasında yüzeye 
belirli bir yük uygulandığında malzeme yüzeyinde çalışma sertleşmesi meydana gelmekte ve aşınma oranının 
azalmasını sağlamaktadır. Ancak devam eden aşınma ile yüzeyde yorulma sonucu çatlaklar oluştuğu ve daha 
sonra bunların ilerleyerek kopmakta ve dökülmekte olduğu düşünülmektedir. Ancak aşınma testlerinde kritik yük 
artırıldığında aşınma miktarı da artmaktadır [7, 26, 27]. Şimdiki çalışmada aynı yük miktarı kullanılmakla beraber, 
kayma hızı artırıldığında aşınma ortamı şiddetlenmekte ve aşınma miktarının aşırı bir şekilde artmasına neden 
olmaktadır.   

 

 
 

Şekil 6. a) 0,25 ve b) 1 ms
-1

 kayma hızlarında aşındırılan Hardoks 500 çeliğinin yüksek büyültmedeki aşınma 
yüzeylerinin SEM görüntüleri 

 
Şekil 7’de 1 ms

-1
 kayma hızında gerçekleşen malzemenin aşınma yüzeyinden alınan SEM görüntüleri ve EDS 

analizleri verilmiştir. Kayma hızının artması sonucu aşınma şiddetlenmekte ve aşınma oranı artmaktadır. Aşınma 
yüzeylerinin farklı olmasının, aynı deney şartları esnasında birden fazla aşınma mekanizmasının oluşmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. EDS analizi alınan bölgelerin içerdiği elementlerin miktarı farklıdır. 2 nolu bölgede 
aşınmada oluşan ısı nedeniyle oksit elementi görülmektedir. Malzemenin içerisinde bor olmasına rağmen EDS 
analizinde görülmemiştir. Malzemenin kimyasal kompozisyonunda çok az miktarda bor bulunmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  Ayrıca 2 nolu bölgede karbon bulunduğu görülmektedir.  
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Aşınma sistemlerinde sürtünmeden kaynaklanan enerji dağılımı bulunmaktadır. Dolayısıyla sürtünme işi ısıya 
dönüşmektedir. Yüzeyde meydana gelen sıcaklık artışı aşınan malzemenin mikroyapısında faz dönüşümüne bile 
neden olabilmektedir. Aşınma şiddeti ile malzemenin yüzeyinde meydana gelen ısı artışı oksit tabakanın 
oluşmasına neden olmaktadır  [9, 10]. Aşınan malzemelerin yüzeyinde, uygulanan yük ve hıza bağlı olarak 
ulaşılan sıcaklıklara göre Fe2O3, Fe3O4 ve FeO formlarında oksitler oluşmaktadır.  á-Fe2O3 demir oksit formu 
düşük sıcaklıklarda oluşan oksittir ve 450

o
C’den düşük sıcaklıklarda oluşmaktadır. 450

o
C-600

o
C sıcaklıkları 

arasında Fe3O4 oluşmakta, 600
o
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise FeO oluşmaktadır [9, 10,  24].  

 

 
 

Şekil 7. 20 N yük ve 1 ms
-1

 kayma hız ortamında aşındırılan hardoks 500 çeliğinin aşınma yüzeyinin çeşitli 
bölgelerinden alınan SEM/EDS analizleri 
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4.Sonuçlar 
 
Gerçekleştirilen deneysel çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

1. Hardoks 500 çeliği genelde martenzit ve bir miktar beynitik yapıdan oluşmaktadır. 

2. Kayma hızı malzemenin aşınma oranını etkilemiştir. Düşük kayma hızlarında malzeme yüksek aşınma 

direnci gösterirken, kayma hızı belirli bir değere ulaştığında aşınma direncinde düşme olmaktadır. Bu tür 

malzemelerin şiddetli ortamlarda aşınma dirençlerini kaybettikleri gözlenmiştir.  

3. Aşınma, düşük hızlarda, kazıma ve plastik deformasyon şeklinde gerçekleşirken, yüksek kayma hızlarında 

ise mikro kazıma, mikro kesme ve oksitlenme gibi aşınma mekanizmaları sonucunda gerçekleşmiştir.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, farklı oranlarda ferro-krom, ferro-mangan ve karbon oranına sahip başlangıç tozu 500 MPa 
basınçla preslenen kompakt parçalar daha sonra 1200 °C’de azot +% 4 hidrojen gazı ortamında 30 dakika 
sinterlenmiş ve sonrasında havada soğutularak Fe-Cr-Mn-C çelik malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir.  Toz 
metalurjisi (TM) yöntemi ile üretilen çelik malzemenin içerindeki krom ve karbon miktarının sertlik ve aşınma 
davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Aşınma deneylerinde pin-on-disk yöntemi kullanılarak aşınma direnci 
belirlenmiştir. Aşınma testi yapılan numuneler 1 s-1 hızda, 3000 m kayma yolu ve 10 ve 20 N’luk yükler altında 
yapılmıştır. Aşınan numunelerin yüzeyleri tarama elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımı spekrometre 
(EDS) ile incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda üretilen TM çelik malzemelerin içerisindeki Cr, Mn ve C 
elementlerin miktarının artması TM çelik malzemelerin hem sertlik hem de aşınma direnci değerlerini 
artırmaktadır. Yüksek yükler altındaki aşınma deneylerinde, yüksek miktarda krom, mangan ve karbon içeren TM 
çelik malzemelerin sürtünme katsayısı değerleri düşmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Fe-Cr-Mn-C, mikroyapı, toz metalurjisi, sertlik,  aşınma 

 

WEAR BEHAVIOURS OF Fe-Cr-Mn-C BASED STEELS PRODUCED 
BY POWDER METALURGY 

 
Abstract 
 
In this study, various amount of iron, ferro-chromium, ferro-manganese and graphite were used as a starting 
powder The compacted powder were produced by powder metallurgy methods involving powder mixing, cold 
pressing at 500 MPa and sintering at 1200°C in an atmosphere controlled furnace used nitrogen+ hydrogen 4%  
for 30 minutes. Effects of addition elements such as manganese, chromium and graphite on hardness and wear 
behaviors of Fe-Cr-Mn-C compacts were investigated. Fe-Cr-Mn-C compacts. Wear tests were carried out by 
using pin on disc sliding wear machine with the sliding constant speeds of 1,msn

-1
 at the loads of 10 and 20N. 

3000 m total sliding distance was selected. Worn surfaces of the samples after tests were also examined by using 
scanning electron microscope and energy dispersive spectroscopy (EDS) analyses. The results obtained from 
experimental work shows that increasing of Cr, Mn and C amount in the sintered steels has great influence and 
increase both mikrohardness and wear resistance of sintered steels. Besides, sintered steels contain high 
percentage manganese, chromium and carbon results in lowering friction coefficient during wear test performed 
under higher loads.  
 
Keywords: Fe-Cr-Mn-C, Microstructure, powder metallurgy, microhardness, wear.  

 
 
 

1.Giriş 
 
Son zamanlarda toz metalürjisi (TM) ile malzeme üretim yöntemleri kullanılarak üstün özelliklere ve farklı 
kompozisyonlara sahip malzeme üretimi gerçekleştirilmektedir. Diğer yöntemlere kıyasla daha az bir yatırım ve 
enerji tüketimi gerektiren yeni malzemeler üretilebilmektedir [1-3]. Toz metalürjisi ile üretilen demir esaslı 
malzemeler, demir esaslı olmayan ürünlere göre daha üstün özellikleri olduğundan endüstride geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. TM yöntemleri ile yüksek aşınma dirençli çelik malzemeler üretilmekte ve otomotiv endüstrisinde 
hareket iletim sistemlerinde rahatlıkla kullanılmaktadır [1, 2, 4].  
 
Yüksek miktarlarda C ve Cr içeren demir esaslı alaşımların sertliğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Çelik 
içerisindeki Cr ve Mn miktarına paralel olarak alaşımın sertliği artmaktadır [5-7]. Aynı zamanda bu alaşımlar 
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yüksek sıcaklıklarda yüksek aşınma dirençlerine sahiptir [8]. Fe-Cr-C martenzitik paslanmaz çelikler iyi 
mekaniksel özelliklere ve orta derecede korozyon direncine sahiptirler [5, 9]. Krom ve mangan elementleri toz 
metalürjisi ile üretilen çeliklerde sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Bu elementleri içeren çelikler otomotiv 
endüstrisinde, vites dişlilerinde imalatında kullanılmakta olup, diğer alanlarda kullanılmalarının zaman içerisinde 
daha da artacağı düşünülmektedir [4, 8].  
 
Toz Metalurjisi ile üretilen çelik malzemelerin uygulama alanlarında uzun sürelerde kullanılmaları aşınmaları 
nedenleri ile sınırlıdır. Bu nedenle aşınma ve aşınma direnci önemlidir. TM malzemelerin sert yüzeye sahip 
malzeme çiftleri ile beraber çalışmaları ile aşınmaları nedeniyle aşınma dirençleri gerekmektedir. TM 
malzemelerin üretim şartları kimyasal kompozisyonu ve mikroyapı ve gözenek durumu kuru sürtünme 
davranışlarına dolayısı ile aşınma dirençlerini etkilemektedir [10–17]. Kuru sürtünme sırasında plastik 
deformasyon ve yüzey tabakalarının katlanması aşınma mekanizmasında etkili olabilmektedir. 
 
Bu çalışmada, farklı oranlarda demir, ferro-krom, ferro-mangan ve grafit tozlarının karıştırılması ve toz metalürjisi 
yöntemi Fe-Cr-Mn-C kompakt malzemeler üretilmiş, bu tür malzemelerin kimyasal  kompozisyonlarının mekanik 
özelliklerine etkilerinin bilinmesi farklı amaçlar doğrultusunda kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi açısından 
önemli olmaktadır. Bu amaçla, farklı kompozisyonlarda üretilen malzemelerin atmosfer ortamında kuru kayma 
şartlarında pin on disk cihazı ile aşındırılmıştır. TM çelik malzemeler içerisine farklı oranlarda ilave edilen alaşım 
elementlerinin TM çelik malzemenin aşınma davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır.  
 

2.Deneysel Çalışmalar 
 
Deneylerde Höganas (İsveç) firması tarafından toz atomizasyon yöntemi kullanılarak üretilen PASC 60 ticari isimli 
demir tozu kullanılmıştır. Bu tozun ortalama çapı 45 µm olup, yapılan elek analizinde toz çapları 0–212 µm 
arasında dağılım göstermektedir [18]. PASC demir tozunda % 0.60 P ve % 0.04 C olduğu bilinmektedir. UF4 ticari 
isimli grafit tozu Tozlar öğütülmüş olup ortalama çapları 60 µm civarındadır.  
 
Çalışmada kullanılan her bir toz 0.01 gr hassasiyete sahip bir terazide tartıldıktan sonra homojen dağılımın 
sağlanması amacıyla karıştırıcı kullanıldı. Çalışmada dört farklı kompozisyon kullanılmış ve toz oranlar kullanılan 
tozların oranları Tablo 1’de verilmiştir. Fe-Cr-Mn-C toz karışımları 200 ton kapasiteli pres kullanılarak 500 MPa’lık 
bir basınçla kalıpta sıkıştırılmıştır. Daha sonra preslenen ürünler içerisinde azot + % 4 Hidrojen gazı ortamında 
1200°C ‘de 20 dakika sinterlenmiş ve fırının enerjisi kesilerek soğumaya bırakılmıştır.  
 

Tablo 1. Fe-Cr-Mn-C kompakt için hazırlanan tozların karışım oranları 
 

Numune 

kodu: 

Element (% ağırlık) 

C Cr Mn Fe 

2CrMn06 0,6 2 2 kalan 

3CrMn03 0,3 3 3 kalan 

3CrMn12 1,2 3 3 kalan 

5CrMn12 1,2 5 5 kalan 

 
Mikroyapı incelemeleri için sinterlenmiş parçalar kesilerek bakalite alınmış ve sırayla 220 ile 1200 numara arası 
SiC aşındırıcı zımparalarla su altında zımparalanmıştır. Zımparalanan numunelerin yüzeyleri parlatma çuhaları 
üzerinde alümina kullanılarak parlatılmıştır. Daha sonra % 2 Nital ve pikral çözelti ile dağlanmıştır. Hazırlanan 
numunelerin mikroyapıları optik mikroskop ile incelenmiş ve mikroyapı fotoğrafları çekilmiştir. TM parçaların 
mikrosertlik ölçümleri dağlanan yüzeylerden MH3 METKON marka sertlik ölçme cihazı ve 200 gr yük uygulanarak 
alınmıştır.  Her numuneden ortalama beş farklı noktadan sertlik ölçümü alınarak ortalama sertlik değerleri tespit 
edilmiştir. Aşınma testleri pin-on-disk tipi aşınma cihazında yapıldı. Aşınma deneylerinde aşındırıcı olarak 62 HRc 
sertliğe sahip 100Cr6 rulman çeliğinden yapılmış disk kullanılmıştır. Testlerde 10 ve 20N yük, aşınma mesafesi 
olarak 3000 metre seçilmiştir. Aşınma deneylerinde sabit kayma hızı olarak 1 ms

-1
 üç kayma hızı seçilmiştir. Bu 

malzemelerin aşınma yüzeylerinin incelemeleri JEOL 6063 marka tarama elektron mikroskobu (SEM) cihazında 
yapıldı. Aşındırılan numunelerin aşınma yüzeylerinde meydana gelen aşınma yüzeyleri SEM ve element analizleri 
ise SEM cihazına bağlı EDS ile incelenmiştir. 
 

3.Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 

Başlangıç tozları içerisine ilave edilen ferro-mangan, ferro- krom ve grafit tozlarının ilave edilerek toz metalurjisi 
yöntemi ile farklı krom ve mangan ve karbon oranlarına sahip Fe-Cr-Mn-C esaslı çelik malzemeler üretilmiştir.  
Üretilen malzemelerin optik mikroskop görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1 a’da içerisinde düşük oranlarda Cr 



Yılmaz, R., Özgün, Ö. ve Özyürek, D. 

 

 

533 

ve Mn içermesine rağmen % 0,6 oranında C içerdiğinden yapı içerisinde oluşan perlit miktarının fazla olduğu 
gözlenmektedir. Cr ve Mn oranları fazla olmasına rağmen,  düşük oranda karbon içeren çelik malzemenin 
mikroyapısının ise genelde ferritik ve az miktarda perlitik yapı içerdiği, aynı zamanda mikroyapıda siyah olan faz 
alanın da artığı görülmektedir (Şekil 1b). TM çelik malzemeler içerisindeki Cr, Mn ve C oranlarındaki artış, 
mikroyapıları farklılaştırmaktadır (Şekil 1 c ve d). Bu elementlerin mikroyapıda artışı ile mikroyapı içerisindeki 
perlit, sementit ve martenzit gibi sert fazların oranlarını artırdığı görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 1. a) 2CrMn06 b) 3CrMn03 c) 3CrMn12 d) 5CrMn12 numunelerin optik mikroskop görüntüleri  
 
Şekil 2’de TM çelik malzemelerin yoğunluk değerleri verimliktedir. Malzeme içerisine ferro-mangan, ferro-krom ve 
grafit ilavesi yoğunluk değerlerini olumsuz etkilemektedir. Önceki çalışmalarda belirtildiği gibi demir esaslı TM 
çelik malzemelerin içerisine alaşım elementlerinin ilavesi preslenebilirliğini azaltmakta ve yoğunluk değerlerinin 
düşmesine neden olmaktadır. Özellikle grafit ve Mn ilavesi preslenebilirliğe olumsuz etkisi Cr ilavesine göre çok 
daha fazladır [19].  Bu durum şimdiki çalışmada elde edilen sonuçlarla uyum içerisindedir.  
 
Şekil 3’de TM çelik malzemelerden elde edilen sertlik değerleri verimliktedir. Malzemelerin sertliği mikroyapılarına 
bağlı olarak değişmektedir. Düşük oranlarla karbon içeren çeliklerin sertlik değerleri daha düşük olmaktadır. Düşü 
karbon içeren çeliklerin içerisinde ferrit alanı daha geniş olmasına rağmen Cr ve Mn oranı artığında sertlik 
değerleri bir miktar daha artmaktadır.  Bu elementlerin mikroyapıda daha farklı fazları oluşturduğu ve bu fazların 
TM çelik malzemenin sertlik değerlerini bir miktar daha yüksek olmasını sağladığı düşünülmektedir. Mn oranının 
artışına bağlı olarak malzemenin serliği artmaktadır [20].  Ayrıca,  Cr ve Mn malzemelerin sertleşebilirliğini 
artırmaktadır [21].  Cr ve Mn elementleri ile beraber malzeme içerisindeki karbon oranı da artığında malzeme 
içerisinde sementit, martenzit ve karbürlerin oluşması sonucu alaşımın sertlik değerleri önemli ölçüde artmaktadır. 
Şimdiki çalışmada elde edilen sertlik değerleri daha önceki çalışmada elde edilen sertlik değerlerinden daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. [7].  Daha önceden gerçekleştirilen bir başka çalışmada malzemenin içerisindeki 
sertlik değerlerine göre ferritik, beynitik veya martenzitik fazları içerdiği belirtilmektedir. Düşük sertlik değerlerinde 
mikroyapı genelde ferritik faz olurken, yüksek sertlik değerleri elde edilen malzemelerin mikroyapısında 
martenzitik fazlardan oluştuğu belirtilmektedir [22]. 
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Şekil 2. TM çelik malzemelerin yoğunluk değerleri 

 

 
 

Şekil 3. Farklı oranlarda Cr, Mn ve C içeren TM çelik malzemelerin sertlik değerlerin değişimi 

 
Yüksek miktarlarda Cr ve C içeren alaşımların yüksek sertlik değerlere sahip olduğu bilinmektedir [8]. 
Kompozisyon içerisindeki Cr ve Mn oranının artışına paralel olarak malzemenin sertliği de artırmaktadır [5, 6]. 
Karbon elementinin de sertlik değerlerine etkisi yüksektir [5, 23]. Mikroyapı içerisinde Mn oranı az olduğunda 
karbonun sertlik değerlerine etkisi azalmaktadır. Sinter sonrası malzeme hızlı soğutulduğunda ve içerisinde % 3.2 
civarında Mn olduğunda mikroyapıda martenzit oluşmaktadır. Mn oranındaki artış perlit fazının büyüme hızını 
azaltarak beynitik yapının oluşmasını kolaylaştırmaktadır [24]. Mikroyapıda Cr ve Mn oranının fazla olması ve 
sıcaklık ile beraber manganın demir içerisinde yayıla hızı artmakta ve mikroyapı içerisinde üst beynit ve martenzit 
oluşumunu artırmaktadır. 1200

o
C civarında sinterleme katı hal mekanizması ile gerçekleştiğinden sinterleme 

esnasında Mn ve Cr ‘mun oksijene ilgisinden dolayı manganın demir içerisinde difüzyonu yavaş olmaktadır.  Bu 
nedenle bu tür malzemeler 1200

o
C’de üç saat sinterlenmekte ve koruyucu gaz olarak parçalanmış amonyak 

kullanılmaktadır. Şimdiki çalışmada azot + % 4 hidrojen olması Mn difüzyonu için yeterli olmakta ancak 30 dakika 
olan sinterleme süresi yetersiz olabilir. Ancak elde edilen sertlik değerleri yüksek olduğu söylenebilir. Daha uzun 
sürelerde gerçekleştirilen sinterleme sonrasında daha yüksek sertlik değerlerinin elde edileceği düşünülmektedir 
[5, 25]. 
 
TM çelik malzemelere ilave edilen Cr, Mn ve C gibi alaşım elementleri miktarının aşınma davranışına etkisini 
araştırmak amacıyla kuru ortamda aşınma deneyleri yapılmıştır. Deneylerde elde edilen aşınma kaybı değerleri 
Şekil 4 a’da ve kayıp değerlerine bağlı olarak hesaplanan aşınma oranları değerleri de Şekil 4 b’de verilmiştir. TM 
çelik malzeme içerisinde karbon miktarı artıkça aşınma kaybı ve aşınma oranı azalmaktadır. Önceki çalışmalarda 
da karbon oranına bağlı olarak hem sertlik hem de aşınma dirençlerinin artığı gözlenmiştir [16]. Mikroyapı 
içersindeki Cr ve Mn oranları artıkça malzemelerin aşınma direnci artmakta ve 10N yük uygulanarak 
gerçekleştirilen aşınma deneylerinde iki kat civarında aşınma direncini artmaktadır. 20N yük altında numunelerin 
aşınma oranları arasındaki fark daha da artmaktadır. Bu yük altında en yüksek aşınma kaybı ve aşınma oranı 
değerlerine 2CrMn 06 kodlu numunenin sahip olduğu gözlenmektedir. Daha az karbon içermesine rağmen Cr ve 
Mn oranı daha fazla olan 3CrMn03 kodlu TM çelik malzeme daha çok aşınma direncine sahiptir. 20 N yük altında 
gerçekleştirilen aşınma testlerinde en düşük aşınma oranı 5CrMn12 kodlu TM çelik malzemenin sahip olduğu 
gözlenmektedir. TM çelik malzeme içerisindeki Cr ve Mn elementlerinin artışı aşınma direncini olumlu etkilemekte 
ve içerdiği C miktarındaki artışın da aşınma direncinin artışına önemli derecede etkilemektedir.  Aşınma 
deneylerinde düşük oranlarda Cr ve Mn içeren çeliklerde uygulanan yük artıkça aşınma oranı artmaktadır. Ancak 
çelik malzeme içerisindeki Cr, Mn ve C oranın artması ile aşınma deneylerinde uygulanan yük artıkça aşınma 
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direnci de artmaktadır. Bu durum, yük artıkça yüksek oranlarda alaşım elementleri içeren alaşımlarda çalışma 
sertleşmesi Mekanizması gerçekleşmekte ve TM çeliğin aşınma direnci artmaktadır.  Diğer taraftan aşınma 
deneyi esnasında hız çok fazla değildir. Yüksek hızlar altında gerçekleşen aşınma deneylerinde bu durum daha 
net olarak ortaya çıkacağı düşünülmektedir.  

 

 

 
 

Şekil 4. TM çelik malzemelerin aşınma deneylerinde elde edilen a) ağırlık kaybı-yük grafikleri b) aşınma 
oranlarının değişimi  

 
Şekil 5’de TM çelik malzemelerin sahip olduğu sürtünme katsayılarının değişimi verilmektedir. 10 N gibi düşük 
yükler altında, düşük oranlarda alaşım elementi içeren TM çelikler düşük sürtünme katsayıları gösterirken, yüksek 
miktarlarda alaşım elementleri içeren çelikler yüksek sürtünme katsayı değerleri göstermektedir. 20 N yük altında 
gerçekleşen aşınma deneylerinde ise durum tam tersi olmaktadır. En düşük sürtünme katsayısı değeri içerisinde 
yüksek oranlarda Cr, Mn ve C içeren 5CrMn12 kodlu TM çeliklerin sahip olduğu görülmektedir. Bu tür 
malzemelerde farklı yükler altında aşınmanın farklı yükler altında farklı mekanizmalarda gerçekleşmektedir. 
Malzemeler sertliği artıkça sürtünme katsayıları azalmaktadır. Düşük yükler altında ise, kayma hızı düşük 
olduğundan sert fazlar nedeniyle mikro kopmalar şeklinde geçekleşmekte, aşınma oranı düşük olmasına karşın 
sürtünme katsayıları bir miktar yüksek olmaktadır. Yüksek yükler altında gerçekleşen aşınmada ise sert fazlar 
nedeniyle aşınma zorlaşmakta ve ısı yükselmekte dolayısıyla aşınan yüzeyde oksit tabakası oluşmakta ve 
malzeme kayması kolaylaşmakta ve sürtünme katsayısı değerleri düşmektedir.  

 

 
 

Şekil 5. Farklı yüklerde aşındırılan malzemelerde sürtünme katsayısının değişimi 

a) 

b) 
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3CrMn03 ve 3CrMn12 kodlu TM çelikler için 20 N yük altında ve gerçekleştirilen aşınma deneyi sonrasında 
aşınma yüzey görüntüleri Şekil 6 a ve b ‘de verilmiştir. Düşük oranda karbon içeren TM çeliklerin yüzeyinde 
aşınma yapışma ve kazıma aşınma mekanizması şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 3CrMn03 kodlu 
malzemede yüzeyde döküntüler oluşmaktadır. Aşınma esnasında malzemenin sertliği düşük olduğundan plastik 
deformasyona uğramaktadır. Bir süre sonra yüzeyde çatlarlar oluşmakta ve döküntüler gerçekleşmektedir. 
Yüksek karbon içeren çeliklerin yüzeyi sert olduğundan ya da aşınma esnasında sertleştiğinden çok az plastik 
deformasyon olmaktadır. Sertlik değerlerinin yüksek olması plastik deformasyonu dolayısıyla abrazif aşınmayı 
zorlaştırmaktadır. Aşınma miktarı malzemenin sertliğindeki artışa bağlı olarak azalmaktadır [12-14, 26].    Aşınma 
sürecinde yüzey sıcaklığı artarak oksit oluşturmaktadır. Film tabakası şeklinde oluşan oksit aşınma esnasına 
yüzeyler arası teması azaltarak malzemenin kaymasını kolaylaştırarak sürtünme katsayısının düşük olmasına 
neden olmaktadır.  

 

 

 
Şekil 6. a) 3CrMn03 b) 3CrMn12 numunelerinin aşınma yüzeylerinin SEM görüntüleri 

 
Şekil 7’de aşınan 3CrMn12 TM çelik malzemenin aşınan yüzeyinden alınan SEM ve SEM/EDS analizleri 
verilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi içerisinde karbon ve oksijen olmayan 1 no’lu bölgede aşınma esnasında 
plastik deformasyon olmaktadır. 2 no’lu bölgede ise karbon ve Oksijen bulunmaktadır. Bu bölgelerin sert fazların 
bulunduğunu göstermektedir. Kuru aşınma sonucu, bu bölgede ısının artması ile kırmızı-kahverengi renge sahip 
Fe3O4 oksit filmi meydana gelmektedir. Oksitlenme ile yüzeylerin kaplanması ve aşınma yüzeylerin arasında 
temasın azalması, yüksek yükler altında ısı artacağından oksitlenme miktarı artması sonucu aşınma miktarı 
azalmaktadır. Aşınma esnasında oksitlenmenin oluştuğunu EDS analizi ile ispatlamaktadır  [11, 16, 17].   

  

 
 

Şekil 7. 20 N yük ve 1ms
-1

 hız uygulanarak aşınma deneyi yapılan 3CrMn12 kodlu numunenin aşınma yüzeyinden 
alınan SEM görüntüleri ve EDS analizleri 

 

20 µm 
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4.Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır: 
1. TM çeliklerin içerdiği alaşım elementleri mikroyapıyı etkilemektedir. Düşük oranlarda Cr, Mn içeren 

malzemelerin daha çok ferrit ve perlit içerdiği, yüksek oranlarda alaşım elementi içeren malzemelerin 

mikroyapıları beynitik martenzitik ve sementit fazlarından oluşmaktadır.  

2. İlave edilen alaşım elementleri TM çeliğin yoğunluğuna olumsuz etkilemektedir.  

3. Fe-Cr-Mn-C TM çeliklerin sertliği Cr, Mn, ve C ilavesine bağlı olarak artmaktadır. Sertlik değerleri mikroyapı ile 

uyum içerisindedir.  

4. Düşük miktarlarda Cr, Mn ve C alaşım elementleri içeren TM çeliklerin aşınma deneylerinde aşınma kaybı ve 

aşınma oranları artmakta ve içerisinde Cr, Mn ve C miktarının artışına bağlı olarak çelik malzemenin aşınma 

dirençleri artmaktadır. Düşük oranlarda Cr, Mn ve C içeren malzemelerin aşınma oranları uygulanan yük ile 

artarken Cr, Mn ve C artışına bağlı olarak yük artıkça çalışma sertleşmesinin oluşması sonucu aşınma oranı 

düşmektedir.  

5. Aşınma deneylerinde sürtünme katsayıları uygulanan yüke bağlı olarak değişmektedir. Yüksek yükler altında 

gerçekleştirilen aşınma deneylerinde TM çelik içerisindeki Cr, Mn ve C oranının artışına bağlı olarak sürtünme 

katsayısı düşmektedir.  

6. TM çelik malzemelerin aşınmaları uygulanan yüke ve kompozisyona bağlı olarak aşınma esnasında meydana 

gelen aşınma mekanizmalarını etkilediği görülmüştür.. Düşük miktarlarda Cr, Mn ve C içeren alaşımların 

aşınması adhesif, az miktarda abrazif aşınma meydana gelirken, yüksek oranlarda Cr, Mn ve C içeren 

alaşımların aşınması ise az miktarda adhesif, abrasif ve oksitli aşınma gerçekleşmektedir  
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Özet 
 
Soğuk bağlı kompozit peletlerin özelliği hammaddelerin soğukta sertleşen bir bağlayıcı ile peletlenmesidir. 
Hâlihazırdaki peletlerde bağlayıcı olarak kullanılan bentonite alternatif olabilecek, pişirme kademesine gerek 
kalmadan pelete yeterli mukavemeti kazandırabilecek bağlayıcılar, pelet maliyetinin düşürülmesi ve işlem süresini 
kısaltılması, safsızlıkların olumsuz etkilerini minimize edilmesi ve düşük tenörlü demir cevherlerinin 
değerlendirilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, otlukilise hematit cevher konsantresinden pelet 
üretiminde bentonit yerine geçebilecek organik bir bağlayıcı olan melasın etkisi incelenmiştir.  Üç farklı Fetop/Csbt 

oranında (%2,5, %3, %3,5) karışım hazırlanmış, baziklik oranı 0,70 olacak şekilde kalsit ilave edilmiştir. Bağlayıcı 
olarak kullanılan melas üç farklı derişimde (%20, %30, %50) çözelti olarak ilave edilmiştir. Hazırlanan karışım 
tambur tipi peletleme cihazında peletlenmiştir. Hazırlanan peletler 150 

0
C sıcaklıkta 3 saat süreyle kurutulmuştur. 

Kurutulmuş peletler basma dayanımı, porozite testlerine tabi tutulmuşlardır. En yüksek basma dayanımı % 50 
derişime sahip melas çözeltisiyle hazırlanan numunelerden elde edilirken artan melas oranları porozitede düşüşe 
sebep olmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Soğuk bağlı kompozit pelet, basma dayanımı, porozite. 

 

EFFECT OF MOLLASES BINDER ON PRODUCTION OF COLD-
BONDED PELLETS 

 
 

Abstract 
 
Feature of iron-ore cold-bonded composite pellets is, raw materials pellletizing with a cold-hardening binder. 
Bentonite is the most widely used binder in iron ore pelletizing. However, there are some drawbacks with the use 
of bentonite. Using organic binder can reduce the pelletizing cost and shorten the processing time , minimize the 
negative effects of impurities and provides advantages such as low-grade iron ore evaluation. The presents article 
attempts to highlight mollases as a suitable binder for producing cold-bonded composite pellets. Pellets were 
prepared using coke with fixed carbon of 86.04% having three different Fetop/Cfix(%2.5, % 3, % 3.5) ratios. The 
alkalinity rate was adapted to 0.7 by adding calcium carbonate. The mixture was then pelletized in a disk 
pelletizer, using the molasses solution at different concentrations (20%, 40%, and 50%). The composite pellets 
were dried at a temperature of 150oC for 3 h. The pellets were subjected to a compression and porosity test. 
Maximum compression strength was achieved with Fetop/Cfix 3.5, using a 50% concentrated molasses solution. 
Porosity is inversely proportional to the increase in compression strength and binder concentration. 

 
Keywords: Cold bonded composite pellets, compressive strength, porosity. 

 
 
 

1. Giriş 
 

Gerek ark ocaklı tesisler gerekse entegre tesislerde hurda kullanımı demir-çelik tesislerinde önemli ihtiyaç 
kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye 80’li yıllarda 5 milyon tonun altında olan çelik üretimini 2011 yılı 
itibarı ile 29 milyon tona çıkarmış [1] bu üretimimde ise genel üretimin %75’ini gerçekleştiren ark ocaklı tesisler 
lokomotif güç olarak ortaya çıkmıştır. Fakat üretimdeki bu yapılanma bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Örneğin bu yapılanma Türkiye’yi hurda ithalatında Dünya’da birinci sıraya yükseltmiştir[2]. 
 
Bu bağlamda doğrudan redüklenmiş demir, elektrik ark ocaklı tesislerde hurdaya alternatif olarak son yıllarda ön 
plana çıkmaktadır. Doğrudan redüklenmiş demir teknolojisinde ise redüklenme süresinin düşüklüğü, redüklenme 
öncesinde herhangi bir pişirme işlemine tabi tutulmalarına gerek kalmaması, daha düşük tenörlü cevherlerin ve 
atıkların kullanılabilmesi gibi avantajları sayesinde soğuk bağlı kompozit peletler ön plana çıkmaktadır [3,4]. 
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Literatürde yapılan çalışmalarda [5,6] ilk olarak peletlerin fırına şarjı ve nakliyesi esnasında dayanım ve fırın 
içersinde tam redüklenebilmenin sağlanmasında maksimum rol oynayan porozitenin optimizasyonunun 
sağlanması üzerinde yoğunlaşılmıştır. Yapılmış olan çalışmalarda soğuk bağlı peletler için istenen mukavemet 
yaklaşık 300 N/pelet olarak belirlenmiştir. Agrawal vd. demir peletleri için fırındaki indirgenme koşulları sırasındaki 
mukavemeti için en uygun tane boyut dağılımı -325 mesh olarak tespit etmişlerdir [5].Takano vd. 2003 yılında 
yapmış oldukları çalışmada soğuk bağlı peletler için istenen mukavemeti yaklaşık 30 kg/pelet olarak 
belirlemişlerdir [6].Arol vd. Divriği demir cevheri konsantresinin peletlenmesinde bentonitin yerine geçebilecek 
Peridur, karboksimetilselüloz (CMC) , sülfit likörü, melas ve nişasta gibi organik bağlayıcılar denemişler fakat 
sadece peridur ve CMC kullanarak yaptıkları çalışmalarda peletlenebilirliği sağlayabilmişlerdir. Peridur ile elde 
ettikleri peletlerde kurutma işlemi sonrası basma dayanımı 39 kg/pelet elde edilirken CMC ile yapılan 
denemelerde maksimum 11 kg/pelet seviyelerinde kalmıştır [7].Sah ve Dutta yaptıkları çalışmada bağlayıcı olarak 
sönmüş kireç ve dekstroz kullanarak farklı Fetop/Csbt oranlarında kompozit peletler üretmişlerdir. Ürettikleri 
kompozit peletlere uyguladıkları basma testi sonrasında Fetop/Csbt oranı arttıkça basma dayanımının arttığı 
bununla birlikte porozitenin düştüğünü tespit etmişlerdir. Elde edilen basma dayanımı 36 kg/pelet seviyelerindeki 
iken porozite % 13,5 olarak ölçülmüştür [3].Guanzhou QIU vd. yapmış olduğu çalışmada bağlayıcı olarak organik 
bir bağlayıcı olan funa ve bentonit kullanılarak ürettikleri soğuk bağlı peletler arasında mukayese yapmışlardır. 
Funa kullanılarak üretilen peletlerde kuru mukavemet 290 N/pelet seviyelerinde iken bentonit kullanılarak elde 
edilen peletlerde 60 N/pelet civarındadır [8].Birol vd. yaptıkları çalışmada bağlayıcı olarak novalak reçine, CaO ve 
CMC kullanarak soğuk bağlı pelet elde etmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda en iyi sonucu %2 oranında CMC 
ilavesi sonucu 36 kg/pelet basma dayanımıyla yakalamışlardır [9].Dipak vd. bağlayıcı olarak farklı oranlarda 
çimento kullanarak elde ettikleri soğuk bağlı peletleri 1 ile 28 gün arasında değişen kür işlemine tabi 
tutmuşlaradır. Elde ettikleri basma dayanımı 100-200 kg/pelet arasında değişmektedir. [10]. 
 
Bu çalışmada hurdaya alternatif olabilecek kompozit peletlerden üretilen demir tanelerinin basma dayanımı ve 
porozite miktarına bağlayıcı olarak kullanılan melasın ve Fetop/Csbt oranının etkisi incelenmiştir. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 

Deneylerde Çizelge 1’de kimyasal analizi verilen Otlukilise hematit konsantresi kullanılmıştır. Çizelge 2’de ise 
deneylerde kullanılan kokun kimyasal analizi verilmiştir. Tenörü %49,78 olan demir cevheri ve %86,04 sabit 
karbon oranına sahip kok kömürü tane boyutu 100 μm altı olacak öğütülmüş sonrasında 2 saat boyunca 150 
0
C’de kurutulmuştur.  

 
Üç farklı Fetop/Csbt oranında (2,5-3-3,5) ve baziklik oranı 0,70 olacak şekilde Niğtaş mikronize kalsit fabrikasından 
temin edilen kalsiyum karbonat (CaCO3) ilavesiyle hazırlanmış bileşim 10 dk süreyle karıştırılarak tamamen 
harmanlanması sağlanmıştır. Daha sonra bu karışım farklı derişimlerdeki (% 20, % 40, % 50) melas çözeltisiyle 
45

0
 eğime sahip 15 dev/dk hızında dönen peletleme tamburunda peletlenmiştir. Peletlenmiş bileşimler bir gece 

normal atmosfer koşullarında bekletildikten sonra etüvde 150 
0
C’de 3 saat kurutulmuştur. 

 
Çizelge 1. Deneylerde kullanılan Otlukilise demir cevheri kimyasal bileşimi (%). 

 
Fe(top) SiO2 CaO Al2O3 MgO Mn S K2O Na2O P Zn Cu Pb TiO2 

49,78 8,05 5,51 1,99 0,38 0,15 0,49 0,27 0,16 0,038 0,02 0,1 0,01 0,11 

 
Çizelge 2. Kok analizi (%) 

 

 

Peletlerin basma dayanımı 50 kN’ luk Shimadzu marka çekme cihazının basma aparatı kullanılarak minimum 4 
adet numuneye 5 mm/dk hızında basma testi uygulanıp ortalaması alınarak bulunmuştur.. Teste tabi tutulan 
numunelerin aynı boyutlarda (12mm-13mm) olmasına özen gösterilmiştir. Porozite ölçümleri Arşimet prensibine 
göre Merck marka metil alkolde 2 saat süreyle bekletilen 3-4 numune üzerinde yapılmıştır.  
 

3. Deneysel Sonuçlar 
 
3.1 Peletleme Davranışı 

 

Üzerinde çalışılacak olan peletler baziklik oranı 0,7 olacak şekilde 3 farklı Fetop/Csbt (2,5-3-3,5) oranı için, farklı 
bileşime sahip karışımlar hazırlanmış bunlar iyice karıştırılarak peletlemeye hazır hale getirilmişlerdir. Bağlayıcı 
olarak kullandığımız melasın her bir bileşim için farklı derişimdeki (% 20-% 40-% 50) çözeltileri hazırlanmış ve 
peletleme esnasında ilave edilmiştir. % 80 ve % 60 derişime sahip melas çözeltileri hazırlanarak yapılmaya 

Sabit Karbon Kül Uçucu Madde Nem Kükürt 

86,04 13,34 0,62 7,14 0,49 
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çalışılan peletlerde melasın yoğunluğu cevhere ilavesinde zorluklar yaşanmasına sebep olmuş ve oluşturulabilen 
küçük çaptaki peletlerde küresellik sağlanamamıştır.  
 
Ortalama partikül çapı partikül yüzey alanı belirlediğinden reaksiyon hızını çok kuvvetli bir şekilde etkileyeceği 
düşünülerek peletler hazırlanırken kullanılan cevher, kok kömürü ve kalsitin tane boyutunun -100 μm olacak 
şekilde ayarlanmıştır. Bileşimde yer alan kömür miktarının artması peletlerdeki küreselleşme davranışı üzerinde 
olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Elde edilen peletlere ait makro fotoğraflar Şekil 1’de sunulmaktadır. Artan kömür 
ilavesinin peletlenebilirlik üzerindeki bu olumsuz etkisi sıvı bağlayıcı ilavesinin ıslatabilirliğini azaltması sebebiyle 
ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

 

 
Fetop/Csbt = 2,5 

 
Fetop/Csbt = 3,5 

 
Şekil 1. Elde edilen kompozit peletler. 

 
3.2 Basma Dayanımı 
 

Kompozit peletlere yapılan basma testlerindeki nihai amaç peletlerin taşıma, silolarda depolama ve fırına şarjı 
esnasındaki dayanabilirliğini tespit etmektir. Yüksek fırınlarda kullanılan bentonit vb. bağlayıcılar kullanılarak elde 
edilmiş peletelerde istenilen minumum basma dayanımı 2500 N/pelet iken sünger demir üretim proseslerinde şarj 
yüksekliğinin daha düşük olması sebebiyle kompozit peletlerden istenilen dayanım 300 N/pelet civarındadır [6,11].  
 
Kompozit peletlerden ticari olarak istenilen bu basma dayanımı organik bağlayıcılarla sağlandığı takdirde cevher 
içinde ekstradan safsızlığa neden olan bileşenlerin ilavesi yersizdir. Şekil 2’de Fe top/Csbt oranları ve kullanılan 
melas çözeltisinin derişimine göre değişen basma dayanımları görülmektedir. Bağlayıcı derişiminin artması pelet 
mukavemetini kayda değer bir şekilde arttırmaktadır örneğin; Fetop/Csbt oranı 3,5 olduğunda bağlayıcı oranındaki 
%30’luk artış basma dayanımını 10 kat arttırmaktadır. 
 
Peletlerde kömür ilavesinin artmasıyla basma dayanımında buna paralel olarak lineer bir düşüş gözlemlenmiştir. 
Bunun sebebi olarak artan kömür miktarının ıslatılabilirliği olumsuz yönde etkilemesi gösterilebilir. Sonuç olarak 
literatürde tavsiye edilen basma dayanımı Fetop/Csbt oranı 3,5 olduğunda %40 derişime sahip bağlayıcıyla 
sağlanabilirken Fetop/Csbt oranı 2,5 olduğunda %50  derişime sahip bağlayıcıyla sağlanabilmektedir.  

 

 
 

Şekil 2. Kömür ve melas ilavesinin görünür basma dayanımına olan etkisi. 
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3.3 Porozite 

 
Porozite deneylerinde en uygun basma dayanımı sağlayan peletler kullanılmıştır. Şekil 3’den de görüldüğü üzere 
artan melas oranları porozite miktarında önemli düşüşlere sebep olmuştur. Porozite deki bu düşüş tamamen 
içerdiği su miktarıyla doğru orantılıdır. Melasla bağlanmış peletlerde porozite oranları klasik peletlere göre daha 
düşük seviyelerde olması fırın içerisinde redüklenmenin gerçekleşmesi esnasında ortaya çıkabilecek sorunun 800 
o
C civarlarında melasın yanmasıyla aşılacağı düşünülmektedir [12]. 

 
Artan kömür oranlarının ise pelet porozitesinde kayda değer değişikliklere sebep olmadığı görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 3. Kömür ve melas ilavesinin görünür poroziteye olan etkisi. 

 
4. Sonuçlar 
 

Pelet harmanı içerisindeki kömür oranı arttıkça peletler küresellikten uzaklaşmaktadırlar, buda mukavemeti 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
En yüksek basma dayanımı % 50 derişimi sahip melas çözeltisiyle hazırlanan numunelerden elde edilmiştir. Fakat 
% 3,5 Fetop/Csbt oranına sahip peletleri diğerleriyle kıyaslayacak olursak diğerlerinin % 50’lik melas çözeltisiyle 
ulaştığı basma dayanımına % 40’lık melas çözeltisiyle ulaşmıştır. 
 
Artan melas derişimi poroziteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Genel olarak denenen bütün karışımlarda melas 
oranındaki % 30’luk artış poroziteyi % 35 oranında düşürmüştür. Basma dayanımı artarken porozite ters orantılı 
olarak düşmektedir. 
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ÖZET 
 
GGG-60 dökme demiri için östemperleme ısıl işleminde tavlama sıcaklığı 800, 900 ve 1000 

o
C olarak 

değiştirilirken soğutma için 450, 400, 350 ve 300 
o
C sıcaklıkları kullanılmıştır. Mikroyapı incelemeleri ile sertlik 

verileri sonuçlarına göre ideal homojenleştirme sıcaklığının 900
 o

C olduğu ve soğutma esnasında beynitik yapı 
oluşumu için 350-400 

o
C sıcaklık aralığının seçilmesinin martensit oluşumu olmadan en verimli beynitik oluşum 

sonucu olacağı kanaatine varılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: G.G.G-60, Beynit, Östemperleme. 

 

THE EFFECT OF HEAT TREATMENT TEMPERATURE ON THE 
MICROSTRUCTURE OF G.G.G-60 ACICULAR SPHERO CAST IRON  

 
ABSTRACT 
 
The temperatures of ostempering heat treatment of GGG-60 were chosen as 800, 900 ve 1000 

o
C, and during 

cooling quenching medium temperatures were changed as 450, 400, 350 ve 300 
o
C. The investigation of 

microstructure and hardness results have shown that the preference of the 900
 o

C as homogenization 
temperature and the temperature interval of 350-400 

o
C for quenching medium produced optimum bainitic 

structure without martensitic formation. 
 
Keywords: GGG-60, Bainit, Ostempering. 

 

1.GİRİŞ 
 
Küresel grafitli dökme demirler, genel bir tanımla lamel grafitli dökme demir bileşim aralıklarında (%0.02 den az 
kükürt ve düşük fosforlu olmak kaydıyla) kalan ve içerisinde %0.02-0.07 arasında kalıcı miktarlarına sahip olmak 
üzere dökümden evvel ilave edilmiş çok az miktardaki Mg, Ce, Li, Na, La, Nd ve diğer nadir toprak elementlerini 
içeren, dökülmüş halde küresel biçimde grafitlere sahip olan dökme demir malzemedir. Küresel grafitli dökme 
demirlerin mekanik özellikleri matris yapısının farklılaşmasına göre değişiklik arz eder. Matris yapısındaki değişim 
ise esas olarak (Ferrit, Perlit, Beynit, Ostenit, Martensit ve/veya bunların karışımları) malzeme bileşimi, parça 
kesit kalınlığı, döküm kalıp malzemesinin cinsi, uygulanan ısıl işlemlerin değişimine göre oluşmaktadır [1].  
 
Küresel grafitli dökme demirlere uygulanan önemli bir ısıl işlem de su verme ve menevişlemeyi beraberce içeren 
kontrollü su verme olarak adlandırılan östemperleme ısıl işlemidir. Özellikle son yıllarda üzerinde önemle durulan 
bir konu olup östemperleme yolu ile ortaya çıkan özelliklerden dolayı yüksek mukavemetli ve yüksek oranda 
sünek küresel grafitli dökme demir malzemelerin üretiminin mümkün olduğu gözlenmektedir [1-3]. 
 

Küresel grafitli dökme demir üretiminde önemli bir aşama da inokülasyon (aşılama) işlemidir. En yaygın şekilde 
kullanılan standart aşılayıcı olarak bilinen içerisinde %1 oranında Ca ve Al bulunan %50-75-85’lik FeSi’lardır. 
Molibden (%0.8) veya Nikel-Molibden (%3.0-%0.8) ilave edilmiş perlitik küresel grafitli dökme demirlerin T.T.T. 
diyagramları önemli ölçüde etkilenmekte olup, dönüşüm noktası oldukça sağa kaymaktadır. Bu sebeple; 
alaşımlandırılmış malzemelerde döküm yapısında dahi beynitik (asiküler) ve hatta martenzitik yapıları sağlamak 
mümkün olmaktadır. Bu şekilde yer alan malzemenin ana bileşimi %3.03-3.59 C, %1.72-1.95 Si, %0.78-0.88 Mn, 
%0.05-0.08 Mg aralığındadır [4,5]. Alaşımsız perlitik ve az alaşımlı küresel grafitli dökme demirlere su verme ısıl 
işlemi (825-900 °C’lerde östenitleştirme ve yağda soğutma) uygulanarak aşırı sert ve yüksek mukavemetli 
malzemeler elde edilebilir. Gevrekleşmeyi önlemek için de, su verme sonrası 300-600°C’ler arasında 
menevişleme işlemlerinde yapılmaktadır [6-9]. 
 
Bu çalışmada; özgün bir kimyasal konsantrasyon seçilmiş, üretilen numuneler için östenitleştirme sıcaklığı ve 
soğutma ortamı sıcaklığı araştırılmıştır. 
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2. MALZEME VE METOT 
 
Çalışmada; Konya MOTUS fabrikasında krank mili için üretilmesi tasarlanan Tablo 1’de kimyasal bileşimi verilen 
GGG-60 kalitesindeki bir konsantrasyon kullanılmıştır. Dökümle üretilen deney malzemesine dökümden sonra 
beynitik yapı elde etmek amacıyla, önce östenitleştirme ısıl işlemi uygulanmıştır. Östenitleştirme ısıl işlemini 
takiben, numuneler herhangi bir soğutma işlemi görmeden direkt olarak daha önceden belirlenen farklı alt 
sıcaklıklardaki tuz banyosunda bekletilmişlerdir. Numunelere uygulanan ısıl işlemlerin sıcaklık ve süreleri Tablo 2’ 
de verilmiştir. 
 

            Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimleri. 

 
 
 

 

 
 

 
Tablo 2. Deney numunelerinin ısıl işlem bilgileri. 

 

Numune No Östenitleme Sıcaklığı ve Süresi Alt Sıcaklık 

S1  - - 

S2 1000 
o
C’ de 1.5 saat  450

 o
C de 1.5 saat 

S3 800 
o
C’ de 1.5 saat 450 

o
C’ de 1.5 saat 

S4 900 
o
C’ de 1.5 saat 450 

o
C’ de 1.5 saat 

S5 900 
o
C’ de 1.5 saat  400 

o
C’ de 1.5 saat 

S6 900 
o
C’ de 1.5 saat 350 

o
C’ de 1.5 saat  

S7 900 
o
C’ de 1.5 saat 300 

o
C’ de 1.5 saat 

 
Östenitleştirme ısıl işlemi; 800, 900 ve 1000 

o
C’de 3 farklı sıcaklıklarda 1.5 saat beklemek üzere yapılmıştır. Her 

üç sıcaklıkta östenitleştirme işlemine müteakip numuneler 450 
o
C sıcaklığa hızlıca soğutulmuş ve bu sıcaklıkta 

1.5 saat beklenerek yapının beynitik bir yapıya dönüştürmesi amacıyla ısıl işlem uygulanmıştır. Çalışmada; alt 
sıcaklık değiştirilirken, üst sıcaklık 900 

o
C olarak sabit tutulmuştur. Alt sıcaklık, beynitik yapının mikroyapı 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 300, 350, 400 ve 450 
o
C olacak şekilde değiştirilmiştir. 

 
Deney numuneleri mikroyapı incelemesi için sırasıyla 80-1200 mesh’lik zımparalarla zımparalama işlemine tabi 
tutuldu. 3 µm’lik elmas pasta ile çuhada parlatıldı. Parlatılan numunelere %2’lik nital çözeltisinde dağlama işlemi 
uygulandı. Daha sonra, optik mikroskobunda numunelerimizin fotoğraflar alındı.  
 
Numunelerin makrosertlikleri; Emco marka sertlik cihazında, HB cinsinden ölçülmüştür. Kullanılan bilye çapı 2.5 
mm uygulanan yük 187.5 kg’dır. Her numuneden en az üç ölçüm yapılmış ve bu ölçümlerin ortalaması alınmıştır.  

 
3. DENEY SONUÇLARI VE İRDELENMESİ 
 
3.1. Mikroyapı sonuçları 

 
S1-S7 numunelerinin optik mikroskopla çekilen fotoğrafları Şekil 1-7’de verilmiştir. S1 Referans numunesinin 
mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde döküm sonrası küresel grafit, grafit etrafında ferritik doku ve ferritik dokuyu 
sarmalayan perlitik yapıdan oluştuğu görülmektedir.  

 

Kimyasal Bileşim %wt. 

 
GGG-60 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

3.6 2.0 0.8 0.02 0.02 0.5 1.2 0.35 0.6 
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Şekil 1. Isıl işlemsiz S1 referans numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 
 

Isıl işlem sonrası S2 numunesinin mikroyapı fotoğrafı Şekil 2’de verilmiştir. S2 numunesinin mikroyapı fotoğrafı 
incelendiğinde; gözleme dayalı olarak kalıntı östenit, ferrit ve beynit oluşumu olduğundan bahsedilebilir. 
Mikroyapıdaki tanelerin (S2) 1000 

o
C’de uygulanan östenitleştirme sıcaklığından olumsuz etkilenerek tane 

büyümesine maruz kaldıkları görülmektedir. Ayrıca, bu uygulama sonrası, küresel grafitlerin morfolojilerinin 
değiştiğini, karbonun küre grafitten ana matrise doğru difüze olduğu, grafitlerin küresel şekillerini kaybettikleri ve 
sayılarının azaldığı belirlenmiştir. Bu durumun, difüzyona bağlı olarak, muhtemelen grafitler etrafında karbon 
konsantrasyonunun artmasından dolayı, perlit ve sementit fazlarının çökelmesi ile sonuçlandığı düşünülmektedir.   

 

  
 

Şekil 2. Isıl işlem sonrası S2 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 
 

S3 numunesine ait mikroyapı fotoğrafı Şekil 3’de verilmiştir. Mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde; homojenleştirme 
ısıl işleminin 800 

o
C sıcaklıkta yapılması neticesinde oluşan yapı görülmektedir. Bu homojenleştirme sıcaklığının 

altında grafit etrafındaki karbonun yapıya homojen olarak yayılamadığı belirlenmiştir. Bu sebeple; grafitler 
etrafında ferrit fazı halkası varlığını sürdürürken, ferrit halkasının etrafında beynit adacıkları bulunmaktadır. 
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Şekil 3. Isıl işlem sonrası S3 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 
 

S4 numunesine ait mikroyapı fotoğrafı Şekil 4’de verilmiştir. S4 numunesine ait mikroyapı fotoğrafları, 
homojenleştirme sıcaklığının 900 

o
C olarak seçilmesi neticesinde uygulanan ısıl işlemi göstermektedir. Bu 

uygulamada karbonun yapıya homojen olarak dağıldığı belirlenmiştir. Bunun neticesinde yapıda; ikincil ısıl işlem 
sonrası eş eksenli karbür oluştuğu belirlenirken, ana matris içinde kaba beynit teşekkül etmiştir.  

 

 
 

Şekil 4. Isıl işlem sonrası S4 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 
 

S5 numunesine ait mikroyapı fotoğrafı Şekil 5’de verilmiştir. Östemper soğutma ortam sıcaklığı bu aşamada 
değiştirilmeye başlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 5. Isıl işlem sonrası S5 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 
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S6 numunesine ait mikroyapı fotoğrafı Şekil 6’ da ve S7 numunesine ait mikroyapı fotoğrafı ise Şekil 7’ de 
verilmiştir. 350 

o
C’nin üzerindeki östemper soğutma ortam sıcaklığında dönüşüm ürünleri daha kaba iken, bu 

sıcaklığın düşmesi ile dönüşüm ürünleri incelmiş ve beynit; alt ve üst diye ikiye ayrılmıştır.  

 

 
 

Şekil 6. Isıl işlem sonrası S6 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 

 

 
 

Şekil 7. Isıl işlem sonrası S7 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 
 

Düşük östenitleşme sıcaklığında tamamen dengeleme olmaz ve östemperleşmiş yapının martensit içerdiği 
görülmektedir (Şekil 7). Literatür incelemelerinde de, üst beynit ve alt beynit geçişinin yaklaşık olarak 350 

o
C’de 

olduğu belirtilmektedir. Çalışılan kompozisyondaki numuneler için, bu sıcaklık 300 
o
C’ye kadar denenmiştir. 

Östemper sıcaklığının düşüşü ile birlikte sertliğin de arttığı belirlenmiştir. Parçaların dış ve orta kesiminden alınan 
sertlik değerlerinde de farklılıklar görülmektedir. Bu durum soğuma oranı farkına bağlanmaktadır.  
 
Östemper işleminde sıcaklık ve sürenin önemi literatürde belirtilmektedir. Süre östemper üzerinde, östenitin 
martensite veya karbüre dönüşümünü etkileyebilir. Bunun sebebinin, karbonun difüzyonu olduğu belirtilmektedir. 
Bu durum için süre parametresi etkisi bu çalışmada ele alınmamıştır. Ancak, östenitleştirme sıcaklığının karbonun 
difüzyonu üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, karbonun yeterince difüze olamayıp karbonca yeterince 
zengin olamayan bölgelerinde martensit oluşumu görülmektedir. Aynı zamanda karbonca aşırı doymuş bölgelerde 
ise karbür çökelmesinin olduğu görülmüştür.  

 
3.2. Sertlik sonuçları 
 
Gerek döküm halindeki ve gerekse ısıl işlemli numunelerin sertlik ölçüm sonuçları Tablo 3’de HB cinsinden 
verilmiştir. 

 
 

Tablo 3. Sertlik sonuçları. 
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Numune 
No 

Sertlik 1 
HB 

Sertlik 2 
HB 

Sertlik 3 
HB 

Ortalama sertlik 
HB 

S1 Referans 140 144 151 145 

 S2 297 312 289 299 

S3 169 167 165 167 

S4 281 288 276 281 

S5 230 248 248 248 

S6 372 362 357 364 

S7 418 426 426 426 

 
Şekil 8’de görüldüğü gibi; en yüksek sertlik değerini S7 numunesi, en düşük sertlik değerini S1 numunesi 
göstermiştir. Bunun sebebi ise 800 

o
C’de yeteri kadar östenit dönüşümünün gerçekleşmemiş olmasıdır. 

 

 
 

Şekil 8. S1-S6 Numunelerine ait sertlik değerlerinin karşılaştırılması. 
 

Deneyde ilk başta ilk üç numaralı numunelerin sıcaklıkları ısıl işlem fırınında değiştirilmiştir. Yapılan ilk sertlik 
ölçümlerinden sonra 900

 o
C’de östenitlenen numunenin östemperleme sıcaklıklarının değiştirilmesine karar 

verilmiştir. Şekil 9’da alt sıcaklıkların değişim oranına göre sertliklerdeki değişim gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 9.  450, 400, 350 ve 300 
o
C sıcaklıklardaki sertlik değerleri (HB). 

 
Şekilden de görüldüğü gibi; en yüksek sertlik değeri 300 

o
C’de beynitleştirme yapılan numunede görülmüştür. 

Beynitik feritin morfolojisi ve ferrit ile östenitin göreceli miktarı östemperleştirme sıcaklık ve zamanı ile ilgilidir. Bu 
çalışmada; süre sabit tutulmuş, sadece sıcaklığın etkisine bakılmıştır.  
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4. SONUÇLAR 
 
Çalışmada; döküm sonrası GGG-60 malzemesinde beynitik yapı elde etmek amacıyla önce östenitleştirme ısıl 
işlemi uygulanmış, östenitleştirme ısıl işleminden sonra numuneler herhangi bir soğutma işlemi görmeden direkt 
olarak daha önceden belirlenen farklı alt sıcaklıklardaki tuz banyosunda bekletilmişlerdir. 
Yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
 
1.  Dönüşüm sıcaklığı (östenitleştirme) artığı zaman ferrit ve dengeli östenit plakalarının büyüklükleri de artmakta 

ve buna bağlı olarak sertlik değerleri düşmektedir. 
2.  Soğuma oranı parça kesitinde farklı sertlik değerlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Parça yüzeyinden 

içeriye doğru sertlik değerleri değişmektedir. 
3.  Östenitleştirme sıcaklığının 800 

o
C seçilmesi, östemper işlemi için yetersiz ve 1000 

o
C olması ise aşırı olduğu 

belirlenmiştir. Optimum östenitleştirme sıcaklığın 900 
o
C civarında olması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.  Östemper sıcaklığının 450 
o
C olması halinde, yapıda karbür çökelmesi görülmüştür.  

5.  Östemper sıcaklığının 350 
o
C’nin altına indirilmesi halinde, yapıda martenzit oluşumu belirlenmiştir.  

6.  İdeal östemper sıcaklığının kimyasal kompozisyona bağlı olmak kaydıyla 350-400 °C aralığında seçilmesinin 
isabetli olacağı düşüncesi oluşmuştur. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda, yeni düşük alaşımlı (C < %0,10) yüksek mukavemetli çelikler geliştirilmiştir. Düşük karbonlu 
konstrüksiyon çelikleri ile mukayese edildiğinde bu çeliklerin en önemli özelliği yüksek mukavemet ile birlikte 
yüksek plastikliğe ve kaynak edilebilirliğe sahip olmalarıdır. Bu çeliklerin konstrüksiyonda önemli olmasının sebebi 
(karbon oranının düşük olmasına bakılmaksızın) vanadyum ve niobyum ile alaşımlandırılarak akma (σa) ve 
çekme dayanımlarının (σç) yüksek olmasından ileri gelmektedir. Aynı zamanda, termomekanik işlem sonrası 
mekanik özelliklerinin artmasının sebebi, yapıdaki karbürlerin yüksek sıcaklıklı östenit fazında çözünmemesine 
bağlıdır.      
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INVESTİGATİON OF ACİCULAR FERRİTE FORMATİON AFTER 
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ABSTRACT 
 
In recent years, a new low-alloy (C < 0.10%) high-strength steels have been developed. The most important 
feature of these steels as compared to low carbon construction steels, is high strength, plasticity and weldability. 
These steels are important in construction (regardless of whether the low rate of carbon) because of having a 
high yield (σy) and tensile strength (σt) by alloying with vanadium and niobium. Also after thermomechanical 
process, the reason of increasing of mechanical properties is due to the carbides insoluble in the structure at the 
high temperature-austenite phase. 
 
Keywords: Vanadium carbide, niobium carbide, dual phase steel, hardening, microstructure. 

 
 
 
GİRİŞ 
 

Günümüzde polimer malzemelerin, demir dışı metallerin, başka konstrüksiyon malzemelerin yanında, esas 
konstrüksiyon malzemesi olarak çelikler yaygın kullanılmaktadır. Bu nedenle, bilimsel ve endüstriyel çalışmalar 
konstrüksiyon çelik malzemelerin yüksek mekanik ve teknolojik özelliklere sahip olmasının gerekliliğini 
sağlamalıdır. Son yıllarda, yeni düşük alaşımlı (C < %0,10) yüksek mukavemetli çelikler geliştirilmiştir. Düşük 
karbonlu konstrüksiyon çelikleri ile mukayese edildiklerinde, bu çeliklerin en önemli özelliği yüksek mukavemet ile 
birlikte yüksek plastikliğe ve kaynak edilebilirliğe sahip olmalarıdır. Bu çeliklerin konstrüksiyonda önemli olmasının 
sebebi (karbon oranının düşük olmasına bakılmaksızın) vanadyum ve niobyum ile alaşımlandırılarak akma (σa) 
ve çekme dayanımlarının (σç) yüksek olmasından ileri gelmektedir. Aynı zamanda bu elementlerin termomekanik 
işlem sonrası mekanik özelliklerinin artmasının sebebi, yapıdaki karbürlerin yüksek sıcaklık östenit fazında 
çözünmemesine bağlıdır [1, 2]. 
 
Çeliklerin özellikleri büyük ölçüde karbür fazının dağılımından, kimyasal içeriğinden, boyut ve şekli ile belirlenir. 
Vanadyum elementi çeliğin kimyasal içeriğinde karbür dönüşümüne etki ettiği için çeliğin mekanik özelliklerinde 
etkisini gösterir. Alaşımlı çeliklerde vanadyum elementinin uygulanmasının esas amacı, sertleşmeye pozitif etki 
etmesidir. Vanadyumdan başka, düşük karbonlu çeliklerin mukavemet parametrelerinin arttırılması için az 
miktarda niobyum elementi de ilave edilir. Ekonomik yönden karşılaştırıldığında vanadyum ile alaşımlama, 
niobyum ile alaşımlamaya göre daha ucuz olduğu için vanadyum ile sertleştirme daha uygundur. Vanadyum 
alaşım elementinin esas etkisi, çeliğin kimyasal içeriğinde oluşturduğu tane inceltmesidir [2]. 
 
Termik ve termomekanik işlemler için çeliğin ısıtılması sürecinde vanadyum ve niobyum karbürler, östenit 
yapısında yüksek ergime sıcaklığından dolayı çözünmezler. Yapıda karbür ve nitrürlerin çözünmemesi sonucunda 
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dislokasyon hareketinin engellenmesinden, inşaat kaynak konstrüksiyon çeliklerinin birçok mekanik özellik 
parametrelerinin değişmesi bu faktörlere bağlıdır.  
 
İnşaat kaynak konstrüksiyonlarında yaygın kullanılan çeliklerden yüksek mukavemetlilik, iyi kaynak edilebilme 
kabiliyeti, yeterli plastiklik ve uzun ömürlülük talep edilir. Bu taleplere cevap vermek için inşaat konstrüksiyon 
çelikleri vanadyum ve niobyum ile mikro-alaşımlandırılırlar. Bu çalışmanın amacı, düşük alaşımlı konstrüksiyon 
çeliği olarak bilinen 09Mn2VNb çeliğinin mekanik özelliklerinin artışına etki eden mekanizmaların araştırılmasıdır. 

 
DENEYSEL YÖNTEM: 
 
Bu çalışmada, konstrüksiyon çeliği olarak kullanılan 09Mn2VNb çeliğinin mekanik özelliklerinin arttırılmasına etki 
eden mekanizmalar araştırılmıştır. Elde edilen sonuçları karşılaştırmak amacıyla petrol ve doğal gaz nakil boru 
hatlarında kullanılan 09Mn2Si çeliği seçilmiştir.  
 
Çekme deneyi için tipik bir FP–10 çekme makinesinden yararlanılmıştır. Numuneler büyük ölçüde malzemenin 
biçimine göre yuvarlak kesitli silindirik başlı olarak hazırlanmıştır. Laboratuar koşullarında deneyler yapılırken 
çeliklerin yapısında ve mekanik özelliklerinde değişiklikler elde edilmesi amacıyla ayrıca ısıtma işlemi 
uygulanmıştır. Bunun için 200mm x 300mm x 18,7mm boyutlu 09Mn2VNb çeliği belli sıcaklığa kadar ısıtılıp, 
bekletilmiş ve hızla yağda veya yavaş yavaş havada soğutulmuştur. Termomekanik işlem deneyi DUO–80 
haddeleme makinesinde yapılmıştır. Termomekanik işlem sonrası çeliğin yapısı ve mekanik özellikleri 
incelenmiştir. 
 
09Mn2VNb ve 09Mn2Si çelik numuneleri önceden fırına yerleştirilmiş ve 1100°C sıcaklığa kadar ısıtılmıştır. 
1100°C sıcaklıkta numune kesitinin 1 mm’lik alanına düşen bekleme süresi 1 dakika olacak şekilde bekletilmiş 
(bekleme aralıkları 20 dakika, 60 dakika ve 240 dakika), sonra numuneler 18°C/saniye hızla soğutularak yapıda 
iğnesel ferrit yapısının oluşması sağlanmıştır.  

 
DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA: 
 
Kullanılan çeliklerin kimyasal kompozisyonu Tablo-1’de gösterilmiş ve 09Mn2VNb ve 09Mn2Si çeliklerinin 
mekanik özelliklerinin sonuçları Tablo-2’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Çeliklerin kimyasal kompozisyonu 
 

Çelik Türü C Mn Si S P V Nb Fe 

09Mn2VNb 0,09 1,83 0,18 0,005 0,015 0,088 0,022 Geri kalan 

09Mn2Si 0,09 1,4 0,6 0,029 0,027 - - Geri kalan 

 
Tablo 2. 09Mn2VNb ve 09Mn2Si çeliklerinin mekanik özellikleri 

 

Çelik Türü 
Akma 

Dayanımı 
σa, MPa 

Çekme 
Dayanımı, σç 

MPa 

Kopma 
Uzaması,  

ε % 

Kopma 
Büzülmesi, % 

Darbe Karakteristiği, J/cm
2
 

V Çentikli 

+20 
o
 C 

-40 
o
 C 

09Mn2VNb 550 640 21 48 151 
13
9 

09Mn2Si 346 502 30 66 157 35 

 
Literatürden, alaşım elementlerinin katı çözelti oluşturabilmesi atom çaplarının oranı ile kristal yapılarına bağlı 

olduğu bilinmektedir. Şöyle ki, öncelikle C, Co, Ni, N gibi elementler -östenit yapıcılar olarak; Cr, Al, Ti, Ta, Si, 

Mo, V, W ve Nb gibi elementler ise benzer nedenle -ferrit demirinde çözündüklerinden dolayı ferrit yapıcılar 
olarak adlandırılırlar [3,4]. 
 
Kimyasal içeriğinde Mo içermeyen alaşımlı çeliklerin içyapısında % 80’e kadar iğnesel ferrit oluşması için zaruri 
koşul, alaşım elementlerinin yapıda homojen dağılımının östenit yapısında arttırılmasıdır. Bu amaçla incelenen 
çeliklere homojenleştirme işlemi yapılmıştır. İşlemin sonucunda çeliklerin yapısında iğnesel ferritin dağılımı 
incelenmiştir. İncelenen 09Mn2VNb ve 09Mn2Si çelik numuneleri fırında 1100°C sıcaklıkta numune kesitinin 1 
mm’lik alanına düşen bekleme süresi 1 dakika olacak şekilde bekletilmiş (bekleme aralıkları 20 dakika, 60 dakika 
ve 240 dakika), sonra numuneler 18°C/saniye hızla soğutularak yapıda iğnesel ferrit yapısının oluşması 
sağlanmıştır. Isıtma ve tavlama işleminde tutma süresinin artması 09Mn2VNb çeliğinin kimyasal içeriğinde östenit 
tanesinin 25 µm’den 70 µm’ye, 09Mn2Si çeliğinin kimyasal içeriğinde ise östenit tanesinin 32 µm’den 93 µm’ye 
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kadar büyümesine sebep olmuştur (Şekil 1). Havada soğutulmuş çelik numunelerinde yapı değişimi şöyle 
olmuştur: küresel forma benzeyen iğnesel ferrit (beynit), ferrit + perlit katışık yapısı gözlenmiştir; ötektoid altı ferrit 
östenit tanesinin sınırlarında, iğnesel ferrit ise merkez alanlarında gözlenmiştir. Termomekanik işlem uygulanmış 
numunelerde östenit tanesinin büyümesi, 1 saate kadar bekleme süresinde iğnesel ferritin miktarı artmaya 
başlamış ve sonra stabil kalmıştır (Şekil 2a ve 2b). Kimyasal içerikte iğnesel ferritin miktarının artması alt ötektoid 
ferritin azalmasıyla, diğer taraftan ferritte düşük sıcaklıklarda karbon miktarının azalmasıyla izah edilebilir. 

 

 
 

Şekil 1. Bekleme zamanının 1100°C sıcaklıkta ve 18°C/saniye hızla soğutulduğunda 0.9Mn2VNb ve 0.9Mn2Si 
çeliklerinin yapı homojenliğine etkisi. (500X): (a) ve (b) tutma süresi 20 dakika; (c) ve (d) tutma süresi 60 dakika; 

(e) ve (f) tutma süresi 240 dakika; (a), (c) ve (e) 0.9Mn2Si çeliği; (b), (d) ve (f) 0.9Mn2VNb çeliği. 

 
Bekleme zamanının 60 dakika ve 240 dakika aralığında 1100°C sıcaklıkta 09Mn2VNb çeliğinin yağda hızla 
soğutulması sürecinde yapıda iğnesel ferritin miktarı (%80 - %85), bu durum 09Mn2Si çeliği için de 
gözlemlenmiştir. 90 dakika ile 240 dakika aralığında %75 seviyesinde değişiklik olmuştur (Şekil 1e, 1f ve 2a). 
İğnesel ferrit oluşumuna yüksek sıcaklık deformasyonun etkisi Şekil 1 ve 3’deki mikroyapıların mukayesesinde 
görülür. Şöyle ki sıcaklık plastik deformasyona ve sonraki yağda hızlı soğutma östenit tanesinin incelmesine 
sebep olur (Şekil 4b) ve bu olay ötektoid-altı ferritin miktarının artmasından iğnesel ferritin azalması ile 
gözlemlenir. (Şekil 4a).  
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Şekil 2. 0.9Mn2Si ve 0.9Mn2VNb çeliklerinin 1100°C sıcaklıktaki yağda soğumasından sonra homojenleştirme 

bekleme zamanının (a) iğnesel ferritin oluşma miktarına ve (b) östenit tanesinin boyutuna etkisi. 

 

(b) 

(a) 
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Şekil 3. Bekleme zamanının 1100°C sıcaklıkta, deformasyonun oranının =%30 olduğunda ve 18°C/saniye hızla 
soğutulduğunda 0.9Mn2VNb ve 0.9Mn2Si çeliklerinin yapı homojenliğine etkisi. (500X): (a) ve (b) tutma süresi 20 
dakika; (c) ve (d) tutma süresi 30 dakika; (e) ve (f) tutma süresi 60 dakika; (a), (c) ve (e) 0.9Mn2Si çeliği; (b), (d) 

ve (f) 0.9Mn2VNb çeliği. 
 
09Mn2VNb ve 09Mn2Si alaşım çeliklerinin kontrollü haddeleme ve sertleştirme imal işlemleri sonrası mekanik 
özelliklerinin sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 3. 09Mn2VNb ve 09Mn2Si alaşım çeliklerinin kontrollü haddeleme ve sertleştirme sonrası mekanik 

özellikleri. 
 

Çelik İmal rejimleri 
Akma 

dayanımı, σa 
MPa 

Çekme 
dayanımı, σç 

MPa 

Birim 
uzama, ε % 

09Mn2VNb 

Kontrollü haddeleme 535 625 29 

1100°C’de 1 saat süresinde 
östenitleştirme + yağda hızla soğutma 

640 730 18 

1100°C’de 1 saat süresinde 
östenitleştirme + su verme 

775 975 13 

 
09Mn2Si 
 

1100°C’de 1 saat süresinde 
östenitleştirme + yağda hızla soğutma 

560 620 19 

1100°C’de 1 saat süresinde 
östenitleştirme + su verme 

580 735 16 
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Elde edilen Elde edilen sonuçlara göre, 09Mn2VNb az perlitli inşaat konstrüksiyon çeliğinin yağda soğuması 
sürecinde mukavemet ve plastiklik değerleri σa = 640 MPa,  σç= 730 MPa, ε= %18 olarak ölçülmüştür. Su verme 
sertleştirmesinde ise akma ve çekme dayanımlarının artmasıyla beraber plastiklik (ε=%13) düşmüştür. Bu durum 
 

 

 

 
Şekil 4. 0.9Mn2Si ve 0.9Mn2VNb çeliklerinin 1100°C sıcaklıkta, deformasyonun oranının =%30 olduğunda ve 
yağda soğumasından sonra homojenleştirme bekleme zamanının (a) iğnesel ferritin oluşma miktarına ve (b) 

östenit tanesinin boyutuna etkisi. 
 

ilave menevişleme yapılmasını gerekli kılar. Deneyler 09Mn2Si çeliğinin tüm sıcaklık – deformasyon koşullarından 
sonra yapıda iğnesel ferrit miktarına göre, mukavemet ve plastiklik parametrelerinin düşük olduğunu göstermiştir. 
Mukavemet ve plastiklik değerlerinin 09Mn2VNb çelik numunelerinde artması, kimyasal içeriğine ilave edilmiş 
karbür oluşturan V ve Nb elementlerinin yüksek sıcaklıklarda tavlanmış 09Mn2VNb çeliğinin γ – α faz 
dönüşümünde düşük dispersiyonlu V ve Nb karbürlerinin dağıtımında ayrılarak sonuçta dispersiyon sertleştirmesi 
oluşturmaları ile ilişkilendirilir [5]. V ve Nb karbürler içeren dual faz çeliklerinde yüksek sıcaklıklarda tavlamadan 
sonra mukavemet parametrelerinin yükselmesi bu çeliklerin esas üstünlükleridir. 09Mn2VNb çeliklerinin yüksek 
sıcaklıktan sonra tavlanması inşaat çelik konstrüksiyonlarında minimum kalıcı gerilmeler sonucunda 
konstrüksiyonların daha istenir ve uzun ömürlü olmalarını sağlar. V ve Nb elementinin karbür oluşturma kabiliyeti 
ne kadar yüksek olursa, bu durumda α katı çözeltisinde daha fazla miktarda karbon kalır. Çeliğin tavlama 
süresinde α katı çözeltisi (ferrit) karbür oluşturan V ve Nb ile birleşerek, sonuçta katı çözeltiden daha fazla karbon 
karbürlerle beraber yapıda dağılır [6].  
 
Kontrollü Kontrollü haddelemeden sonra soğuma hızının artması, yani çeşitli tür soğuma koşullarında 09Mn2VNb 
çeliğinin yapısında iğnesel ferrit ile beraber karbür ayrılma alanları oluşabilir. Sıcaklık – deformasyon imal 
rejimlerinin düzenlenmesi ile karbon nitrür faz dağılımlarının (dispersiyon) kontrol edilmesiyle ferrit tanelerinin 
incelmesi sağlanır ve sonuçta yüksek yoğunluklu dislokasyon alt tane yapısı elde edilir.   Mukavemet 
parametrelerinin artması ve iğnesel ferritte kırılma direncinin yükselmesi çok muhtemeldir ki, çeliğin yapıdaki alt 
tanelerin boyutları ile dönüşüm sıcaklığına bağlıdır.  

 
 

(a) 

(b) 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, Vorteks metodu ve basınç ile iki farklı boyut ve üç farklı ağırlık oranlarında α-Al2O3 partikülleri 
ile takviye edilmiş 6061Al esaslı Metal Matriksli Kompozitler (MMK) başarılı bir şekilde üretilmiştir. Yoğunluk 
ölçümleri, porozitenin çok düşük olduğunu; partikül oranının artması ve boyutunun düşmesi ile porozite 
oranının arttığını göstermiştir. Metal Mikroskobu ile yapılan mikroyapı incelemeleri, partikül boyutunun 
artmasıyla homojen bir dağılım sağlandığını göstermiş; düşük boyutlu partiküllerin, partikül topaklanmasına ve 
porozite oluşumuna neden olduklarını ortaya çıkarmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: MMK, Üretim, Prozite, Vorteks metodu 
 
 
 

GİRİŞ 
 
Sanayi devrimi ile beraber makineleşme çağının başlaması ve bunun sonucunda insan gücü ile yapılan birçok 
işin makineler yardımıyla yapılması, insanoğlunu yeni araştırma alanlarına yöneltmiştir. Teknolojideki hızlı 
gelişmeler sonucunda araştırmalar ürünlerini vermeye başlamış ve geleneksel malzemelere oranla daha üstün 
özelliklere sahip yeni malzemeler üretilmiştir. Bu yeni malzemelerden birisi de kompozitlerdir [1, 2]. 
 
Kompozit malzemeler içinde, metal matriksli kompozit (MMK) malzemeler önemli bir guruptur [3]. MMK’lerin 
üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve karşılaşılan üretim zorluklarını azaltarak ekonomik olarak üretilmelerini 
sağlamak ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için çalışmalar sürdürülmektedir. MMK’ler yüksek elastikiyet 
modülüne, yüksek çekme-basma mukavemeti ve aşınma direncine sahip olmaları ve ayrıca metallerin 
süneklik ve tokluğunu, seramiklerin yüksek mukavemet ve yüksek elastikiyet modülü özellikleri ile 
birleştirilmelerinden dolayı, kullanımları otomotiv, uzay gibi birçok endüstriyel alanda artmaktadır. Bu 
üstünlükleri yanında, tekrar üretilebilir mikro yapı, iyileştirilebilir mekanik özellikler ve düşük yoğunlukları 
açısından daha da önem kazanmışlardır [4-5]. Bu nedenle partikül takviyeli MMK malzemelerin üretimi ve 
özelliklerinin geliştirilmesi çalışmaları büyük önem arz etmektedir [6]. MMK üretiminde Al ve alaşımları, kolay 
temin edilebilen SiC, Al2O3, SiO2 ve Grafit gibi takviye malzemeleriyle kimyasal ve fiziksel olarak uygunluk 
gösterdiklerinden dolayı matriks olarak daha çok tercih edilmektedirler [7].  
 
MMK’ler arasında en çok çalışılan seramik partikül takviyeli kompozitlerdir. Bu tür kompozitler gerek kullanım 
alanının genişlemesi ve yüksek üretim potansiyeli ve gerekse üretim ekonomisi açısından tercih edilmektedir. 
Ancak üretimde karşılaşılan problemler nedeniyle, özellik ve yöntem geliştirme çalışmaları devam etmektedir 
[9]. Partikül takviyeli MMK üretimi için çok değişik metotlar olmasına rağmen, bu metotlardan en kolay ve en 
ucuz olanı seramik partiküllerin ergimiş sıvı metal içerisinde karıştırılması şeklinde olan Vorteks (sıvı metalürji) 
metodudur. Bu metot MMK çalışmalarında yaygın olarak kullanılan metotlardan biridir [15]. Vortex metoduyla 
iyi nitelikli MMK malzeme elde edebilmek için karıştırma hızı, karıştırıcı kabiliyeti, karıştırma sıcaklığı, takviye 
hızı gibi işlem parametrelerinin hassas olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrolün sağlanamadığı 
sistemlerde, düşük partikül boyutu ve yüksek hacim oranlarında, özellikle partiküller etrafında porozite 
oluşmakta ve partikül yığılması görülmektedir. Öyle ki, porozite oranı %25-30’a kadar çıkabilmektedir 
[10,15,16]. Bu metotta iki önemli problem görülmektedir: Birincisi, seramik partiküller genellikle sıvı metal 
tarafından ıslatılamamaktadır [11]. İkincisi, partiküller sıvı metalin yoğunluğuna bağlı olarak sıvı metal 
içerisinde metalin yüzeyinde yüzme ya da dibe çökme eğilimi göstermektedirler [7]. Islatmanın geliştirilmesi 
için: a) Katı yüzey enerjisinin arttırılması, b) Sıvı metal yüzey geriliminin azaltılması, c) Katı-sıvı ara yüzey 
enerjisinin azaltılması gibi tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerden; örneğin sıvı metalin sıcaklığının artırılması, 
partikül yüzeyinin kaplanması ya da partiküllerin ısıl işlemle oksitlendirilmesi, matriks sıvı yüzey geriliminin 
azaltılması için bileşim ayarlaması gibi yöntemler uygulanmaktadır [9,16]. 
 
Bu çalışmada, 32μm ve 66μm boyutlu Al2O3 (alüminyum oksit) partikülleri ile ağırlıkça %10, 15 ve 20 
oranlarında takviye edilen 6061 Al alaşım matriksli MMK’lerin Vorteks metodu ve basınç ile üretilmesi; elde 
edilen bu MMK’lerin yoğunluklarının, porozitelerinin ve sertliklerinin belirlenmesi ayrıca kompozitlerin 
mikroyapılarının Metal Mikroskobu fotoğraflarının çekilmesi amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOT 
 
Matriks Alaşımı ve Takviye Malzemeleri 
 
Matriks olarak yoğunluğu 2.71 gr/cm

3
 olan 6061 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Bu alaşımın taramalı 

elektron mikroskobunda (SEM) yapılmış olan elementsel (EDX) spektroskobi analiz sonuçlarına göre, 
ağırlıkça içermiş olduğu elementler Tablo1’de görülmektedir. 
 

Tablo 1. 6061 Al Matriks Alaşımının Kimyasal Kompozisyonu (% Oranı) 
 

Si Mn Cr Zn Ti Mg Cu Al 

0,6  
0,15 

 
0,35 

 
0,25 

 
0,15 

0,1  
0,15 

96 

 
Takviye elemanı olarak 66 μm ve 32 μm  tane boyutlarında ve 3.95 gr/cm

3
 yoğunluğundaki beyaz renkli α-

Al2O3 (α-alümina) parçacıkları kullanılmıştır. Alüminyum oksidin kimyasal bileşenleri Tablo 2’de verilmiştir. 
Alümina (alüminyum oksit) parçacıklar matriks içerisine ağırlıkça % 10, % 15 ve % 20 oranlarında ilave edilmiş 
ve kompozit malzemeler Sıvı Metal Karıştırma (Vortex) metoduyla birlikte basınç uygulanarak üretilmişlerdir. 
 

Tablo 2. Takviye Malzemesi Alüminyum Oksidin Kimyasal Bileşenleri (%) 
 

Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO Diğerleri 

min 
93 

max 
0.8 

min 
1.8 

max 
1.1 

max 0.2 

 

Kompozit Malzemelerin Üretilmesi 
 

Kompozitlerin üretiminde laboratuarda imal edilmiş olan 2kW gücünde, 1100
o
C sıcaklığa kadar çıkabilen, 

ergitme hızı ve argon gazlı koruyucu atmosfer kontrollü Şekil 1’de şematik olarak gösterilen devrilebilir 
elektrikli fırın ile takviye elemanı ünitesi kullanılmıştır. Ergitme işlemi grafit pota içerisinde gerçekleştirilirken, 
karıştırma işlemi için özel olarak laboratuarda yapılmış, dört kanada sahip ve bir çelik mil üzerine monte 
edilmiş olan 55 mm çaplı grafit karıştırıcı kullanılmıştır. Argon gazı iki kola ayrılarak birisi ergimiş metalin 
atmosferle temasını önlemek için pota üzerine verilirken, diğeri de takviye elemanının akış hızını kontrol etmek 
için takviye elemanı ünitesine bağlanmıştır.  
 
Matriks alaşımı, elektrikli fırındaki (Şekil 1) üst çapı 102 mm ve alt çapı 70 mm olan grafit potada ergitildikten 
sonra sıcaklığı 700

o
C’ye çıkarılmıştır. Ergimiş metalin sıcaklığı ile fırının sıcaklığı arasında bir fark 

olduğundan, ergimiş metalin gerçek sıcaklığı kontrol ünitesindeki aynı termostata bağlı diğer bir termokapılın 
potaya daldırılmasıyla ölçülerek 700

o
C’ye ayarlanmıştır. Ön ısıtılmış ve 900 dev/dk hızla döndürülmüş 55 mm 

çaplı grafit karıştırıcı sıvıya daldırıldıktan sonra, nemini almak ve ıslanabilirliğini geliştirmek için diğer bir fırında 
400

o
C’de 10 dk bekletilerek havada soğumaya bırakılmış olan alüminyum oksit parçacıkları oda sıcaklığında 

(25
o
C’de) 5 gr/dk hızla takviye elemanı ünitesindeki bakır boru vasıtasıyla kontrollü bir şekilde karıştırıcı ucun 

ergimiş metal içerisinde oluşturduğu girdabın (vorteks) ortasına verilmeye başlanmıştır. Ergitme ve ilâvelerin 
tümü % 99.99 saflıktaki Argon gazı atmosferinde yapılmıştır. Argon gazının basıncı 0.5 MPa ve debisi 4 lt/dk 
olacak şekilde sabit tutulmuştur. Argon gazı sürekli fırının içerisine verilerek potanın yüzeyinde koruyucu bir 
atmosfer oluşturulduğundan, içerde oluşan gazların dışarıya atılması için karıştırıcı ucun daldırıldığı fırının 
üzerindeki kapak sürekli olarak açık bırakılmıştır. Parçacık ilâvesi tamamlandıktan sonra, parçacıkların pota 
dibine çökmeden sıvı metal içerisinde homojen olarak dağılmasını sağlamak için karıştırma işlemine 5 dakika 
daha devam edilmiştir. Daha sonra karıştırıcı uç hızlı bir şekilde dışarıya çıkarılmış ve sıvı karışım, fırın 
devrilerek 550

o
C’ye ön ısıtılmış 40 mm çapında ve 200 mm uzunluğundaki silindirik dökme demir kokil kalıba 

dökülmüştür. Porozitenin en az seviyede tutulabilmesi için, hemen akabinde kalıp hidrolik pres altına 
götürülmüş ve sıvı karışıma yaklaşık 6 MPa ’lık bir basınç uygulanmıştır. Kalıp 5 dakika sonra açılmış ve 
numuneler havada soğumaya terk edilmişlerdir. Bu şekilde 40x140mm ölçülerinde silindirik kompozit 
numuneler elde edilmiştir. Ayrıca üretilen kompozitlerin özelliklerinin, matriks alaşımın özellikleri ile 
kıyaslanabilmesi için takviyesiz matriks alaşım da aynı üretim şartları altında hazırlanmıştır. 
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Şekil 1. Ergitme ve Parçacık İlâvelerinin Yapıldığı Kompozit Üretim Ünitesinin Şematik Görünüşü. 

 
Yoğunlukların ve Porozite Oranlarının Belirlenmesi 

 
Üretilen kompozitlerin yoğunluk ölçümleri Arşimed prensibine göre, ağırlıklarının ve su içinde hacimlerinin 
belirlenmesi ile yapılmıştır. Kompozit malzemelerle aynı şartlarda üretilen takviyesiz 6061 Al alaşımının 
ölçülen yoğunluğu esas alınarak ve üretilen kompozitlerin içerdikleri Al2O3 parçacık hacim oranına bağlı olarak 
karışım kuralına göre, kompozitlerin hesaplanan teorik ve ölçülen deneysel yoğunluk farklarından içerdikleri 
porozite oranları 

               
                     

       
      formülü ile hesaplanmıştır. 

 
Mikroyapı İncelemelerine Ait Çalışmalar 
 

Elde edilen kompozit malzemelerin mikroyapı incelemeleri için, malzemelerden alınan numuneler sırasıyla 
800-1200-2400-4000 mesh’lik zımparalarla  önce su ile 6 dakikalık, sonra Silisyum ile 30 saniyelik  parlatma  
işlemi yapılmıştır. Parlatılan malzemelerin mikroyapı fotoğrafları Nikon Eclipse MA100  Metal Mikroskobunda 
çekilmiştir.  

 
Sertliklerinin Belirlenmesi 

 
Mikroyapı incelemeleri için kullanılan aynı numuneler üzerinde 2,5mm bilya çapı, 10 kgf ön yükleme ve 62,5 
kgf test yükü uygulanarak  DIGIROCK-RBOV marka cihazıyla sertlik ölçümleri yapılmıştır. Değerlerin sağlıklı 
yorumlanması için her bir numune üzerinde 5 er ölçüm yapılmış ve ortalaması sertlik değeri olarak alınmıştır.   

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Kompozitlerin Üretimi İle İlgili Sonuçlar 
 

Kompozitlerin üretimi için yapılan değişik denemeler sonucunda optimum sonuçlar; 700
o
C ergimiş metal 

sıcaklığı, 900 dev/dk karıştırma hızı, 550
o
C kalıp sıcaklığı, 5 gr/dk takviye elemanı ilâve hızı, 6 MPa basınç ve 

5 dk takviye bittikten sonraki karıştırma süresi şartlarında elde edilmiştir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda 
da bu değerlere yakın optimum sonuçların elde edildiği belirtilmiştir [7,9,12,13,14,16]. 

Bu çalışma esnasında, daha yüksek ergimiş metal sıcaklığında Al2O3 parçacıkları dibe çökelmiş, daha 
düşük sıcaklıkta ise parçacıklar metalin içerisine girememiş ve metalin yüzeyinde topaklanmışlardır. Daha 
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yüksek karıştırma hızlarında, Al2O3 parçacıkları karıştırıcının meydana getirdiği merkezkaçla savrularak bir 
kısmı potanın dışına gitmiş ve bir kısmı da potanın yan yüzeylerine sıvanarak orada birikmiştir. Daha düşük 
karıştırma hızlarında ise; karıştırıcı uç, parçacıkları metalin içerisine itememiş ve parçacıklar metalin 
yüzeyinde topaklanarak birikip kalmıştır. Kalıp sıcaklığı daha düşük olduğunda, karışım kalıba dökülür 
dökülmez katılaşmış ve uygulanması gereken basınç uygulanamamış, dolayısıyla malzemedeki porozite 
miktarı artmıştır. Daha yüksek kalıp sıcaklığında ise, katılaşma hızı düşük olduğundan Al2O3 parçacıkları 
kalıbın alt tarafına doğru çökelmiş ve homojen bir dağılım sağlanamamıştır. Yine daha yüksek takviye elemanı 
hızlarında, parçacıkların bir kısmı metalin içerisine karışmayarak yüzeyde topaklanmış ve karışım homojen 
olmamıştır. 
 

Yoğunluk Ölçüm ve Porozite Oran Sonuçları 

 
Kompozitlerin hesaplanan teorik ve ölçülen deneysel yoğunlukları Tablo 3’de verilmiştir. Her bir kompozit için 
teorik ve deneysel yoğunluk farklarından hesaplanan, içerdikleri porozite oranları da yine bu tabloda 
gösterilmiştir. Ayrıca malzemelerin yoğunluklarının ve içerdikleri porozite miktarlarının Al2O3  partikül oranı ile 
değişimi sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. Numunelerin Teorik ve Ölçülen Yoğunlukları ve Porozite Miktarları 
 

Malzeme      
Al2O3 

        
Deneysel 
Yoğunluk 

        Teorik 
Yoğunluk 

Porozite 

(µm) % gr/cm
3
 gr/cm

3
 (%) 

32µm Al2O3 6061Al 10 2,7543 2,8340 2,8123 

32µm Al2O3 6061Al 15 2,8062 2,8960 3,1008 

32µm Al2O3 6061Al 20 2,8349 2,9580 4,1616 

66µm Al2O3 6061Al 10 2,7600 2,8340 2,6112 

66µm Al2O3 6061Al 15 2,8120 2,8960 2,9006 

66µm Al2O3 6061Al 20 2,8544 2,9580 3,5024 

 
Şekil 2’de, malzemelerin teorik yoğunluk değerlerinin karışım kuralından bekleneceği gibi ideal bir şekilde 
doğrusal olarak arttığı görülmektedir. Ölçülen deneysel yoğunluklarda da doğrusal bir artış görülmesine 
rağmen, artış hızı teorik artışın hızından düşüktür. Deneyde de görüldüğü gibi, takviye elemanı Al2O3  partikül 
boyutunun ve ağırlık oranının artmasıyla malzemelerin yoğunlukları da artmaktadır. 
 

Şekil 3’te, Al2O3 parçacıklarının tane boyutunun azalması ve ağırlık oranının artmasıyla MMK 
malzemelerdeki porozite oranlarının arttığı görülmektedir. Bu sonuç daha önceki çalışmalarda da gözlenmiştir 
[14,15,16]. Partikül ağırlık oranının artışı ile MMK malzemelerin üretimleri esnasında partikül ilâve süresinin 
uzun olması ve partikül boyutunun düşmesi ile hava ile temas eden yüzey alanı arttığından dolayı porozitenin 
artması doğaldır ve bu durum birçok araştırmacı tarafından da ifade edilmektedir [10,14]. Bu çalışmada döküm 
işleminden sonra basınç uygulanması porozite oranlarının azalmasını ve üretilen MMK malzemelerin porozite 
oranlarının oldukça düşük olmasını sağlamıştır. 
 

 
Şekil 2. Kompozitlerin Deneysel Yoğunluklarının Al2O3 Ağırlık Oranı ile Değişimi 
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Şekil 3. Kompozitlerin İçerdikleri Porozite Miktarının Al2O3 Ağırlık Oranı ile Değişimi 

 
Sertlik Ölçüm Sonuçları 

 
Şekil 4’de üretilen kompozitlerin sertlik ölçüm sonuçları görülmektedir. Numunelerin sertlik değerleri; takviye 
elemanı Al2O3 partikül boyutunun azalmasıyla kısmen arttığı buna karşılık ağırlık oranının artmasıyla sertliğin 

büyük ölçüde de arttığı görülmektedir[17]. 

 

 
Şekil 4. Kompozitlerin Sertliklerinin Al2O3 Ağırlık Oranı ile Değişimi  

 

Mikroyapılar inceleme Sonuçları 
 
Numunelerin Metal Mikroskobu ile 200 büyütmeli çekilmiş görüntüleri Şekil 5’de verilmiştir. Bu fotoğraflar 
incelendiğinde, 66 μm boyutlu Al2O3 partiküllerinin 32 μm boyutlulara göre daha homojen dağıldığı 
gözlenmektedir. Partikül topaklanmasının ve porozitelerin 32 μm boyutlu Al2O3 takviyeli kompozitlerde daha 
fazla olduğu bu fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Ayrıca Şekil 5’deki fotoğraflarda partiküller arasındaki koyu 
renkli bölgenin porozite olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. 
 
MMK’lerin üretiminde en önemli faktör, takviye elemanlarının homojen dağılımıdır. Pratikte vorteks metodu ile 
MMK malzemelerin üretiminde homojen bir partikül dağılımı elde etmek çok güçtür ve işlem parametrelerinin 
çok iyi kontrol edilmesi gerekir [10]. Kompozitin katılaşması sırasında katı partiküller, büyüyen dendritlerden 
katı-sıvı ara yüzeyine doğru itilirler. Ötektik altı Al-Si alaşımlarında ilk katılaşan dendritler takviye elemanı 
partiküllerini ötektiğe itip, bu bölgeleri takviyece zenginleştirirler. Bu olay düşük partikül boyutlu metal-seramik 
sistemlerinde daha da fazla olur ve partiküller dendritler arasına sıkışarak bir araya toplanmalar meydana 
getirirler [8,15]. Bu durumun bu çalışmadaki 32 μm boyutlu  Al2O3  partikül takviyeli kompozitlerde de olduğu 
görülmüştür. 
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Şekil 5. Ağırlıkça % 10-15-20 oranlarında ve 32/66µm Al2O3 partikül takviyeli Kompozitlerin  Mikroyapı 
Fotoğrafları; a) %10, 32µm,  b) %10, 66µm,  c) %15, 32µm, d) %15, 66µm,  e) %20, 32µm,  f) %20, 66µm 

Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen kompozitlerde, büyük boyutlu Al2O3 partiküllerinin homojen olarak 
dağıldığı, buna karşın küçük boyutlu partiküllerin homojen dağılımının büyük numuneler kadar iyi olmadığı ve 
dolayısıyla partikül yığılmasının meydana geldiği gözlenmiştir (Şekil 5). Bu partikül yığılmasının nedeninin de, 
kompozitin katılaşması sırasında partiküllerin büyüyen dendritler tarafından katı-sıvı ara yüzeyine doğru 
itilmeleri ve partiküllerin dendritler arasına sıkışarak bir araya toplanmalarının olduğu sanılmaktadır. Ayrıca 
basınç uygulanmasına rağmen, küçük boyutlu Al2O3 takviyeli kompozitlerde büyük boyutlu Al2O3 takviyeli 
kompozitlere göre porozite oranı daha fazla olmuştur. 

 
SONUÇLAR 
 
Vorteks metodu ve basınç altında 6061Al alaşımına, ağırlıkça %10, 15 ve 20 oranlarında 32 μm ve 66 μm 
boyutlu Al2O3 partiküllerinin takviye edilmesiyle MMK malzemelerin üretimi için yapılan bu çalışmada, 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
 
MMK malzemeler vorteks metodu ve basınçla başarılı bir şekilde üretilmiştir. Optimum sonuçlar; 700

o
C 

ergimiş metal sıcaklığı, 900 dev/dk karıştırma hızı, 550
o
C kalıp sıcaklığı, 5 gr/dk takviye elemanı ilâve hızı, 6 

MPa basınç ve 5 dk takviye bittikten sonraki karıştırma süresi şartlarında elde edilmiştir. 
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Mikroyapı incelemeleri sonucunda, kompozit içindeki Al2O3 partikül oranının artmasıyla porozitenin arttığı 
gözlenmiştir. Aynı yüzde oranlarında takviyeli kompozitlerde daha küçük boyutlu partikül ile takviye edilmiş 
kompozitlerin porozitesinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Partikül dağılımındaki düzensizlik ve partikül 
topaklanmasının 32 μm boyutlu partikül ile takviyeli kompozitlerde 66 μm boyutlu partikül ile takviyelilere göre 
daha çok olduğu gözlenmiştir.  
 
Üretilen kompozitlerin sertlik değerlerinin; takviye elemanı Al2O3 partikül ağırlık oranının artmasıyla arttığı, 
fakat boyut artması sonucu azda olsa sertlikte azalma olduğu görülmüştür. 
 
Bu çalışmada üretilen MMK malzemelerde porozite oldukça düşük olmuştur. Dökümden sonra basınç 
uygulanması; porozite miktarının azalmasına, Al alaşımı ile Al2O3 partikülleri arasındaki bağ kuvvetinin ve 
ıslanabilirliğin iyileşmesine neden olmuştur. 
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Özet 

 
Bu çalışmada; Co esaslı Cr-Mo toz alaşımı sıcak presleme tekniği kullanılarak farklı presleme sıcaklıklarda 
üretildi ve üretilen numunelerin abrasiv aşınma davranışları incelendi. Çalışmada %67,5 Co ( 40 µm 
büyüklükte, % 99,5 saflıkta),  %27,5 Cr ( 40 µm büyüklükte, % 99 saflıkta) ve % 5 Mo ( 5-7 µm büyüklükte, % 
99,95 saflıkta) toz karışımı kullanıldı. Toz karışımı grafit kalıplara konularak sıcak presleme makinasında 115 
bar basınç altında 750, 800, 850, 900 °C’ deki farklı sinterleme sıcaklıklarında argon(Ar) gazı atmosferinde 
preslendi. Elde edilen numuneler block on disk aşındırıcıda 50 N luk yük uygulanarak 100 meshlik SiC 
aşındırıcıyla abrasiv aşınma deneyine tabi tutuldu. Her numunenin aşındırıcı üzerinde 25, 50, 75, 100 m yol 
alması sağlandı. Deney sonucunda numunelerin abrasiv aşınma sonuçları kütle kayıpları hesaplanarak 
belirlendi. Farklı presleme sıcaklıklarında üretilen numunelerin mikroyapı özelikleri optik ve SEM 
incelemeleriyle, aşınma direnci ise abrasiv aşınma deneyleri yapılarak incelendi. Sonuç olarak sıcak presleme 
tekniğiyle üretilen Co esaslı Cr-Mo toz alaşımında artan sinterleme sıcaklığıyla birlikte toz taneleri arasında 
boyun oluşumlarının boyutsal büyüklüğünün artığı, gözenekliliğin azaldığı ve abrasiv aşınma direncinin arttığı 
gözlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Abrasiv aşınma, Sıcak presleme, Co esaslı süperalaşım 
 

THE EFFECT ON WEAR RESISTANCE OF PRESSING 
TEMPERATURE IN Co BASED Cr-Mo POWDER ALLOY 

PRODUCED WITH HOT PRESSING TECHNIQUE 
 

Abstract 
 

In this study, Co-based Co-Cr-Mo- alloy powder was produced by hot-pressing technique and the effect of 
different pressing temperatures on abrasive wear behavior was investigated. In The powder consisting of 
67.5% Co (99.5% purity-325mesh), 27.5% Cr (99% purity-325mesh) and 5% Mo (purity 99.95%-325mesh) 
was homogeneously mixed by the addition of polyethylene glycol lubricant. The powder mixtures prepared 
were directly hot pressed under 115 bars at 750, 800, 850, 900 ° C temperatures in argon (Ar) gas 
atmosphere. Samples obtained were subjected to abrasive wear testing by applying a load of 50 N in a block 
on the disk wear test machine using 100 mesh SiC abrasive. Each sample was abraded separately on the 
paths of 25, 50, 75 and 100 m. The abrasions of the samples were determined from the mass loss. 
Microstructures of the specimens and microstructural changes after the tests were examined by optical 
microscopy and SEM. As a result, it was seen that Co-based Co-Cr-Mo alloy produced by hot-pressing 
technique indicated a better abrasive wear resistance due to more and larger necking between the powder 
particles and less porosity with increasing sintering temperature.  
 

Keywords: Abrasive wear, hot pressing, Co-based superalloy. 

 

1. Giriş 
 
Kobalt esaslı alaşımlar yüksek sıcaklıklarda aşınma, korozyon ve ısı dayanımı gerektiren birçok mühendislik 
uygulamalarının yaygın olarak kullanılmaktadır [1,2,3]. Bugün cerrahi uygulamalarda kobalt esaslı alaşımlar 
kırık bağlantı elamanlarının yanı sıra diz, omuz ve kalça gibi ortopedik protezler olarak da kullanımı göze 
çarpmaktadır [6]. Kobalt esaslı alaşımların üretiminin zor olması, alaşımın kullanım alanını sınırlandırmış ve 
farklı üretim teknolojilerine yönlendirmiştir [7].  
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T/M yöntemi ile üretilen protezlerde; biyomalzemelerden beklenen fonksiyonellik, biyolojik uyumluluk, aşınma 
ve korozyon direnci gibi özelliklerin iyileştirilmesi mümkün olmaktadır [5,6].  
 
T/M’ de kullanılan üretim yöntemlerinden biride sıcak presleme tekniğidir. Sıcak presleme tekniği ekonomik ve 
seri üretimin yapılabildiği önemli bir toz metalurjisi yöntemidir. Çünkü sıcak presleme tekniğinde Argon gazı 
atmosferi altında, basınç ve sinterleme işlemi bir arada yapılabildiğinden ayrı bir sinterleme işlemi gerektirmez. 
İşlem basınçla birlikte yapıldığı için daha önceden hazırlanmış grafit kalıplar sayesinde metal tozları 10 
dakikalık kısa bir sürede preslenebilmektedir. Ayrıca düzgün içyapılı malzemeler, yüksek yoğunluk, düşük 
maliyet ve oksitlenmeyen seramikler yapımı sıcak presleme tekniğinin avantajları arasındadır [4].  
 
Bizim çalışmadaki amacımız Co esaslı Cr-Mo toz alaşımını direkt dirençli sıcak presleme tekniğiyle üretmek. 
Üretilen bu numunelerde artan sinterleme sıcaklığının mikroyapıya ve abrasiv aşınma direncine etkisini 
incelemektir. 

 
2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada; Direkt dirençli sıcak presleme tekniği kullanılarak Co27Cr5Mo toz alaşımı 750, 800, 850, 900 
ºC’de ki dört farklı sıcaklıkta sinterlenmiştir.  Alfa Aesar firmasından temin edilen ve su atomizasyon 
yöntemiyle üretilen  % 67.5 Co ( % 99.5 saflıkta -325 mesh), % 27.5 Cr (% 99 saflıkta -325 mesh), %5 Mo (% 
99.95 saflıkta 3-7 mikron)  tozlar 10

-4
 hassasiyetindeki terazide tartıldı. Toz karışım oranları ve sinterleme 

sıcaklıkları Çizelge 1.’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1.  Üretim parametreleri 

 
Numune 
numarası 

Bileşim 
(Ağırlıkça % ) 

Sinterleme 
Sıcaklığı(°C) 

Presleme Basıncı 
( Bar ) 

1 %67,5Co-%5Mo- %27,5Cr 750 115 

2 %67,5Co-%5Mo- %27,5Cr 800 115 

3 %67,5Co-%5Mo- %27,5Cr 850 115 

4 %67,5Co-%5Mo- %27,5Cr 900 115 

 
Homojen karışımlı tozlar oluşturmak için 88 tipi 360 derece dönebilen ve 1 lt hazneye sahip mikserde içerisine 
%1 oranında Polietilen Glikol ( PEG ) yağlayıcı eklenerek 30 dak karıştırılıp granüle edildi. Sonra karışım 
haznesinin içerisine %10 oranında seramik bilyalar eklenerek 30 dak daha karıştırıldı.  
 
Elde edilen toz karışımı Şekil 1.’de görülen 40x7x10 ölçülerindeki grafit kalıpların içerisine konuldu. Grafit 
kalıplar; sıcak presleme makinasına uygun olarak tasarlanmış, metal çekirdek kalıbın içerisine yerleştirildi. 
Metal çekirdek kalıp ise sıcak presleme makinasının Argon(Ar) gazı atmosferindeki bölmesine monte edildi.  

 

 
 

Şekil 1. İmalata hazır Grafit kalıp [8]. 

 
Şekil 2.’de görüldüğü gibi numunelere uygulanan sıcaklık, süre, basınç parametreleri 9 adımdan oluşmaktadır. 
Parametrik değerlerdeki artış ve azalmanın sebebi kullanılan yağlayıcıların 400-450  ºC’de yakılması ve en 
uygun geçiş parametrelerinin uygulanması içindir. Sırasıyla 1. numune için 750 ºC,  2. numune için 800 ºC, 3. 
numune için 850 ºC , 4. numune için 900 ºC sinterleme sıcaklığı uygulandı.  
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Şekil 2. İmalat Parametreleri. 
 

Mikroyapı ve  abrasiv aşınma deneyi için numuneler uygun metalografik işlemlerden geçirildi. Abrasiv aşınma 
deneyi için kesilen numuneler Block-On Disk aşındırıcıda 50 N luk sabit bir yük uygulanarak 100 meshlik SiC 
aşındırıcıyla kütle kayıpları temel alınarak aşınma deneyine tabi tutuldu (Şekil 3. ). Her numune aşındırıcı 
üzerinde 25, 50, 75, 100 m yol alması sağlandı (1). 

 
Wa :G/d. M. S  (mm

3
/Nm) 

 
 Wa :Asınma oranı (mm

3
/Nm), 

G :Agırlık kaybı (g), 
M :Yükleme agırlıgı (N), 
S :Asınma yolu (m), 
d :Yogunluk (g/cm3) 
Asınma oranının (Wa) tersi asınma direncini (Wr) verir. 
 
 Wr =1/Wa (Nm/mm

3
)                                                                     (1) [10]. 

 
Deney numunelerinde ki kütle kaybı; deney öncesi ve sonrası hassas terazide tartılarak belirlendi. Her 
numune için kütle kayıpları göz önüne alınarak numunelerin abrasiv aşınmaları karşılaştırıldı. 

 

                         
 

Şekil 3. Abrasiv aşınma deney mekanizması. 
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3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
Mikroyapı incelemeleri: 
 
a) Optik mikroskop görüntü incelemesi 

 
Gözeneklerin belirlenebilmesi için parlatılmış ama dağlanmamış numunelerin optik mikroskopta 100 
büyütmede çekilen fotoğrafları Şekil 4.’te gösterilmiştir. 1200 meshlik zımparaya kadar kademeli olarak 
zımparalanmış ve elmas pasta uygulanarak çuhada parlatılmış numunelerin optik mikroskop görüntülerinden, 
gözenek dağılımı ve toz tanelerinin durumu görülebilmektedir.  

 

 
 

Şekil 4. Parlatılmış ancak dağlanmamış numunelerin 100 büyütmedeki görüntüleri. a. 750 ºC sinterlenmiş, b. 
800 ºC’de sinterlenmiş,  c. 850 ºC’de sinterlenmiş, d.900 ºC’de sinterlenmiş. 

 
Verilen optik mikroskop resimlerinde 1 nolu numunemizdeki gözenek oranının en fazla olduğu ve numunedeki 
gözeneklerin çapı daha büyük, keskin köşeli ve düzensiz oldukları gözlenmektedir. Artan sinterleme 
sıcaklığıyla birlikte gözenek oranının düştüğü, gözenek çaplarının küçüldüğü ve gözenek dağılımındaki 
düzensizliğin azaldığı da gözlenmektedir. Sinterleme sıcaklığının artışı gözenek miktarının azalmasını 
sağlamıştır. Azalan gözenek oranıyla birlikte malzemenin yoğunluğunda artış gözlenir. Ancak 3 nolu 
numunede 2 nolu numuneye göre gözenek oranının azalması gerekirken artmıştır. 3 nolu numunede ki bu 
farklılaşma Co- Cr denge diyagramı incelendiğinde,  segragasyonların yaşandığı α-Co ve ε-Co çift faz 
bölgesine denk geldiği görülmektedir. Bu bölgede bileşik oluşumunun gözenek oranında  artışa neden olduğu 
düşünülmektedir. 

 
b)  SEM (Scanning Electron Microscope)  görüntüsü incelemesi 

 
Sıcak presleme tekniğiyle farklı sinterleme sıcaklıklarında üretilen Co esaslı Cr-Mo numunelerin SEM 
görüntüleri Şekil 5.’da gösterilmiştir. Görüntüler Jeol 7001f  marka ( SEM ) çihazından alınmıştır. 
 

Cr elementinin toz tane yapıları büyük, köşeleri keskin olduğundan dolayı mikrogözeneklerin oluşmasına 
neden olduğu ve taneler arası boyun oluşum oranını düşürdüğü düşünülmektedir. 1 ve 2 nolu numunenin 
SEM görüntülerinden sinterleme sıcaklıklarının yetersiz olduğu ve en iyi sinterlemenin 4 nolu numunede 
oluştuğu görülmektedir. Sinterleme sıcaklığı arttıkça tozları arasındaki bileşik oluşum oranlarında artış olduğu 
düşünülmektedir. 1 nolu numunenin SEM görüntüleri incelendiğinde sinterleme sıcaklığınn yetersiz geldiği, 
mikrogözenek oranının en fazla olduğu, boyun oluşumlarının çok az olduğu görülmektedir. 2 nolu numunenin 
SEM görüntüleri incelendiğinde sinterleme oranının referans numuneye göre daha iyi olduğu ve boyun 
oluşumlarının arttığı gözlenmektedir. 3 nolu numunenin SEM görüntüleri incelendiğinde bu sıcaklıkta numune 
α-Co ve ε-Co faz yapısına denk geldiği ve bu oluşun beyaz topaklaşmalar şeklinde Şekil 5.c’de görülmektedir. 
4 nolu numunenin SEM görüntüleri incelendiğinde ise sinterleme sıcaklığının ideal seviyeye ulaştığı 
gözlenmektedir. Görüntülerde mikrogözeneklilik oranının diğer numunelere göre  azaldığı gözlenmektedir. 
Bütün görüntüler incelendiğinde artan sinterleme sıcaklığıyla birlikte taneler arası boyun oluşum oranlarının 
arttığı ve mikrogözeneklilik oranının ise azaldığı gözlenmektedir. 
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Şekil 5. Parlatılmış ve dağlanmış numunelerden alınmış SEM görüntüleri. Sinterleme sıcaklıkları (a)  750 ºC, 
(b) 800 ºC, (c) 850 ºC, (d) 900 ºC. 

 
c) Abrasiv aşınma 

 
Her numune aşındırıcı üzerinde 25, 50, 75, 100 m yol alması sağlandı ve kütle kayıplar deney öncesi ve 
sonrası hassas terazide tartılarak belirlendi. Her numune için aşınma miktarları göz önüne alınarak Şekil 6. , 
Şekil 7.’ de görüldüğü gibi abrasiv aşınma sonuçları karşılaştırıldı. 

 

 
 

Şekil 6. (1) 750 °C, (2) 800 °C, (3) 850 °C,(4)  900 °C’ de sinterlenmiş numunelerin abrasiv aşınma 
diyagramları. 
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Şekil 7.  750 °C, 800 °C, 850 °C, 900 °C’ de sinterlenmiş numunelerin abrasiv aşınma  diyagramlarının toplu 
gösterimi. 

 
50 N’ luk sabit yük altında, farklı sinterleme sıcaklıklarında üretilmiş numunelerin aşınma yolları ve gram 
cinsinden ağırlık kayıpları Şekil 6., Şekil 7.’te verilmiştir.. Şekilde görüldüğü gibi 1 nolu numun için 25 m’lik 
aşınma mesafesinde elde edilen kütle kaybı 50 m, 75 m, 100 m’ de de doğrusal olarak artış göstermiştir. 2 
nolu numunede 1 nolu numuneye göre ağırlık kayıplarında azalma gözlenmektedir. Ayrıca 2 nolu grafiğe 
incelendiğinde aşınma yolunun artmasıyla birlikte ağırlık kaybı azalarak artığı gözlenmektedir. Bu durum 
numune yüzeyinde oluşan  sıvmanın sonucunda sürtünme katsayısının düşürmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 3 nolu numunede sinterleme sıcaklığının artışıyla ağırlık kayıplarında azalma olması 
beklenirken en yüksek ağırlık kaybının olduğu görülmektedir. 4 nolu numunede artan aşınma mesafesiyle 
birlikte aşınma miktarı artmıştır. 4 nolu numune diğer numunelerle karşılaştırıldığında sinterleme sıcaklığının 
artışıyla birlikte abrasiv aşınma direncinin arttığı görülmektedir.750 °C, 800 °C, 900 °C, sinterleme 
sıcaklıklarında artan sıcaklığıyla birlikte abrasiv aşınma direncinin arttığı gözlenmiştir. Ceschini ve arkadaşları 
sinterleme sıcaklığının artmasıyla toz metalurjisiyle üretilen malzemelerde gözenekliliğin azaldığını ve bunun 
sonucunda daha yoğun bir mikroyapıyla aşınmaya karşı direnç gösterildiğini bildirmişlerdir [9]. Ancak 850 °C’ 
de sinterlenmiş numune diğer numunelere göre sinterleme sıcaklığının artmasıyla aşınma miktarının artığı  
gözlenmektedir. Bu durumun Şekil 8.’ de verilen X-Detay noktasındaki gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. Co-Cr ikili faz diyagramı. 
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Oluşan bu yapının malzemenin abrasiv aşınma direncini düşürdüğü düşünülmektedir. Bundan dolayı 
malzemenin  aşınma miktarında azalma beklenirken artış gözlenmiştir. Optik ve SEM görüntülerinden de 
anlaşılacağı üzere 3 nolu numunede bu yapının oluşmasıyla birlikte yapının mikroyapısal ve mekanik 
özelliklerinde kötüleşme olduğu gözlenmektedir. 

 
Sonuçlar 
 
- Optik görüntüler incelendiğinde; 
 Artan sinterleme sıcaklığıyla birlikte gözenek oranının düştüğü, gözenek çaplarının küçüldüğü ve gözenek 

dağılımındaki düzensizliğin azaldığı gözlenmiştir. Ancak 3 nolu numunede 2 nolu numuneye göre gözenek 
oranının azalması beklenirken artmıştır.  

- Taramalı Elektron Mikroskobu ( SEM ) incelendiğinde; 
 Sinterlenme işleminin oldukça başarılı olduğu gözlenmektedir. Artan sıcaklıkla birlikte taneler arası boyun 

oluşum oranlarının arttığı ve mikrogözeneklilik oranının ise azaldığı gözlenmektedir. En iyi sinterlemenin 4 
nolu numunede oluştuğu görlenmiştir.  

- Abrasiv aşınma deneyi incelendiğinde; 
 Sinterleme sıcaklıkları 750 °C, 800 °C, 900 °C de ki numunelerde artan sinterleme sıcaklığıyla birlikte 

abrasiv aşınma direncinin arttığı gözlenmiştir. Artan sinterleme sıcaklığıyla birlikte aşınma miktarı doğrusal 
olarak azalmıştır. Ancak 850 °C’ de sinterlenmiş numunede diğer numunelere göre sinterleme sıcaklığının 
artışıyla orantılı olarak aşınma oranında azalış beklenirken en yüksek aşınma kaybı gözlenmiştir.  
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Özet 
  
Vücudumuzun maruz kaldığı yükler gerçek hayatta çok farklı boyutludur. Yanlızca statik yüklere maruz 
kalmamakla birlikte dinamik yükler altında eklemler zorlanabilir hatta kemiklerde kırılmalar meydana gelebilir. 
Proteze ihtiyacın artmasıyla daha iyi bir kalça protezlerinin tasarlanması ve maliyetinin düşürülmesi 
hedeflenmektedir. Günümüzde kalça protezleri talaşlı imalat yöntemiyle üretilmektedir. Talaşlı imalat yöntemi 
çok yüksek maliyetli bir yöntem olduğundan ve bu yöntem de malzeme kaybının fazla olması yeni üretim 
metotlarının araştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.Bu deformasyon ile birlikte implant fiksasyonu 
yapılarak hastanın konforu iyileştirilmeye çalışılır. Kişiye özgü üretilebilecek hızlı, dayanıklı ve düşük maliyetli 
protezlerin üretilmesine olanak sağlayacak presleme üretim metodudur. Kanatçıklı kalça protezleri günümüze 
kadar presleme ile sadece basit kanatçıksız olanları üretilmiştir. Kalça protezleri farklı malzemelerden 
yapılmaktadır. Bunlardan biriside CoCrMo dir. CoCrMo sert bir malzeme olduğundan şekillendirilmesi oldukça 
zor ve zahmetlidir. Soğuk olarak preslenebilen alaşıma kompleks şekil vermek oldukça zordur. Bu sebeple faz 
dönüşümü meydana gelmeyecek bir sıcaklıkta 500 

o
C de işlem gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kanatçıklı olan 

bir kalça protezi tasarlanmış ve üretim analizleri yapılmıştır. 3B tasarım için SolidWorks programı 
kullanılmıştır. Sonlu elemanlar analizlerinin yapılabilmesi için plastik deformasyon bölgesinde şekillendirilen 
CoCrMo alaşımının gerçek zamanlı bir imalat simülasyon programı olan MSC SIMUFACT ‘te FEM analizleri 
yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Kalça protezi, Sonlu Elemanlar metodu, Presleme  
 

Abstract 
 
In the real life our bodies are exposed to many different forces. These are not only static but also dynamics 
forces which could apply pressure to joints and even could lead to fracture of bones. Along with the increasing 
need to the prosthesis design of preferable and economical hip prosthesis are the main targets. Nowadays 
machining is the main producing method of prosthesis. Although high cost of machining processes and high 
material loss make desirable the investigation of new methods. In these new methods, in addition to focus on 
process details, fixation of prosthesis and comfort of patient should be considered. Forging is the best method 
for cheaply and quickly obtain prosthesis which have special design for each patient with high resistance. Up 
to now, forging only has been used for producing of simple hip prosthesis without complex geometry. These 
prostheses usually made from various materials. One of them is CoCrMo. CoCrMo alloy because of its high 
hardness is difficult to be formed. Cold forging of a component with complicated geometry is very difficult. 
Because of that the process is being done at 500°C, which no phase transformation could happen. In this 
study, prosthesis with complex geometry has been designed and its processes analysis has been done. 
SolidWorks software for 3D modeling and MSC SIMUFACT package for finite element analyses have been 
used. 
 
Keywords: hip prosthesis, finite element method, forging 

 
 
1.Giriş 
  
Behrens and Schaefer (2005) dövme işleminde kalıp aşınmasını tahmin etmek için sonlu elemanlar 
yöntemiyle bir model geliştirilmişlerdir. Bir başka programda kalıp aşınmasını hesaplamak içinde ARCHARD 
aşınma modelini kullanmıştır. Teorik olarak elde ettiği sonuçlar 200 dövme periyodundan sonra deneysellerle 
karşılaştırınca optimum kalıp aşınma oranını belirlemiştir. Wilson et al. (2004) sürtünme şatları ve sıcaklığı 
sabit olan, bir dövme işlemi gerçekleştirmişlerdir. Kalıp sıcaklık değişimi malzemenin doğrudan mekanik ve faz 
değişimine neden olmuştur. Yüzey pürüzlülüğü ve bir ince film yağlayıcının olması sürtünme şartlarının 
değişmesini sağlamıştır. Bu imalatta büyük bir problem olarak sayılmakta ve dövme işleminde yer-zaman 
ilişkisini değiştirebilmektedir. Çalışmada malzeme ile kalıp arasındaki sıcaklık değişimi için bir basit model 
tasarlanmıştır. Hallstron (2000)’da çalışmasında sürtünme katsayısının etkisini presleme işleminde sonlu 

mailto:ssezek@atauni.edu.tr
mailto:aalsaran@atauni.edu.tr


Sezek, S. ve diğerleri.  

 

573 

elemanlar yöntemiyle incelemiştir. Bu çalışmada farklı sıcaklıklarda işlem yapılmıştır. Sonuçta sıcaklığın 
artması ve sürtünme değerinin düşürülmesi ile malzemedeki gerilme değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. 
Skubisz et al. (2006)’da çalışmalarında Mg-Al-Zn alaşımının sıcak ve ılık preslenebileceğini kapalı kalıpta 
incelemişler ve karmaşık bir geometriye sahip olan malzeme üzerinde bu işlemi yapmışlardır. Bu işlem farklı 
sıcaklıklarda yapılmıştır ve sonuçta malzeme sıcaklığının artmasıyla ihtiyaç duyulan kuvvetin düştüğü 
gözlenmiştir. Hallstron (2000)’da çalışmasında sürtünme katsayısının etkisini presleme işleminde sonlu 
elemanlar yöntemiyle incelemiştir. Kim et al. (2005) çalışmalarında sıcak dövme işlemi esnasında kalıp 
üzerinde oluşan gerilmeleri ve sıcaklıkları ve bu değerlerin kalıbın hangi bölgesinde daha fazla olacağı ve 
kalıp aşınmasının akış hızıyla etkisi incelemiştir. Ou and Balendra (1998) çalışmalarında türbin kanatlarının 
dövme ile üretimini sonlu elemanlar yöntemiyle modellemişler. Sonlu elemanlar analizlerinin yapılmasının 
avantajlarından birisi, çalışmanın imalat aşamasından önce üretim şartlarının simüle edilmesi ve nerelerde 
sıkıntı olabileceğini tanınmasıdır. Bu durum özellikle güvenilir implant üretimi için önemlidir. SolidWorks 
programı, tasarım programı olarak en güncel programlardan birisidir. 3B tasarım kabiliyetinin yüksek olması, 
2B çizimlerini hızlı şekilde oluşturması, hızlı tasarım kabiliyeti ve yüksek hassasiyetle tasarımın yapılabilmesi 
nedenlerden dolayı tüm modellerimizin tasarımında SolidWorks programı kullanılmıştır. Bu çalışmada kalça 
protezi üretimi için plastik şekil verme yöntemlerinden dövme seçilmiştir. Bu sebeple, FEM analizlerinin 
yapılması için de bir plastik şekil verme programı kullanılmıştır. SIMUFACT FORMING, metal şekillendirme 
işlemini simüle eden, yazılımlarından biridir. Bu program imalat sanayinde, bilgisayar simülasyonlarını 
kullanarak daha düşük maliyetli ve daha yüksek dayanımlı ürün elde edilmesinde kullanılır (Buijk 2008). 
İmplant işlemlerinin plastik deformasyona uğramadan veya talaşsız yapılması maliyetleri artırmaktadır. 
Özellikle büyük ve toleransı hassas parçaların imalatının yapılabilmesi için proseslerde plastik deformasyon 
esaslı işlemler yapılmaktadır. Bu imalat aşamalarının sonlu elemanlar analizleri gibi her analiz programında 
rahatlıkla yapılmamaktadır. Kimi programda şekillendirme sırasında plastik bölgeye girildiğinde program 
yakınsama sebebiyle sonuç vermemektedir. Bu hata veya sonlanma prosesin plastik deformasyona girdiğini 
göstermektedir. Ancak imalat işlemlerinde plastik deformasyon sonucunda üretilen ürünlerin deformasyon ile 
imalat işlemleri için üretilmiş FEM ve FV programıdır.  SIMUFACT programının özelliklerinden, şekil verme 
işleminin simülasyonu, sıcaklık etkisinin hesaplaması, malzeme özelliklerinin belirlemesi, takım ömrü tasarımı, 
malzeme deformasyonunun ölçmesi, kalıp yüklerinin hesaplaması ve metal akış hesaplaması 
sayılabilmektedir. Bu kütüphanede, alüminyum, pirinç, bakır, kurşun, magnezyum, çelik, titanyum ve 
zirkonyum gibi malzemeler ve bunların alaşımlarının tüm özellikleri bulunmaktadır (Buijk 2008). 
 

2. Materyal ve Metot  
 

Bu çalışmada,  kalça protezi malzemesi olarak CoCrMo alaşımı seçilmiş ve açık kalıp dövme yöntemi 
kullanarak teorik analizleri yapılmıştır. İlk olarak SolidWorks programı vasıtasıyla kalça protezi ve kalıplarının 
3B modeli oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada, elde edilen 3B modeller MSC SIMUFACT programına 
aktarılmıştır. Daha sonra ön şekillendirme işlem için sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Dövme işlemi sonlu 
elemanlar analiz yöntemi kullanılarak 500°C sıcaklıkta, 0.07 sürtünme katsayısında ve 6mm/s pres hızlarında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan protez kanatçıklı kalça protezidir. Bu protezin talaşla imalatı çok 
zor, zahmetli ve yüksek maliyetlidir. Dövme işlemi ile şekil verme için kalça protezi Şekil 1’de gösterildiği gibi 
SolidWorks programı kullanarak  tasarlanmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi kullanılan malzeme tasarımında 
herhangi bir dik yüzey bulunmamaktadır. Bunun nedeni malzeme, kalça protezi şekli oluşurken öne doğru 
akışta her hangi bir katlama olayının olmaması ve şekillendirme işlemine engel olacak bir durumun ortaya 
çıkmamasıdır. Plastik şekil verme kalıbı da Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Tasarlanan kalça protezinin (a) katı modeli, (b) teknik resmi 
 

Kalıbı tasarlarken ayrılma düzlemi ve kalıp ayrılma açıları da dikkate alınmıştır. Bu açılar 1-3° arasında 
seçilmiştir. Kalıpta meydana gelebilecek gerilme yığılmalarının önüne geçebilmek için ve uygun malzeme 
akışının istenen hızda ve miktarda olabilmesi için kalıp dikkatli bir şekilde SolidWorks’te gerek eğim, gerekse 
yüzey toleranslara açısında tasarlanmıştır. Kalça protezi malzemesini kalıp içerisindeki köşe ve kenarları 
malzeme ile tam doldurabilmesi için tüm keskin köşe ve kenarlar da fillet yapılmıştır.  
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Şekil 2. Plastik şekil verme için tasarlanan kalıbın katı şekli (a) ve teknik resmi (b) 

 

2.1. 3B Analizler 
 
Sonlu elemanlar analizi yapılabilmesi için SolidWorks programında tasarlanmış olan modeller,  MSC 
SIMUFACT programına aktarılmıştır. 3B modeller de MSC SIMUFACT programına açık dövme kalıp dosyası 
olarak yerleştirilmiştir.  
 

2.2 FEM Analizleri 
 
Dövme koşulları (sıcaklık, sürtünme katsayı, pres türü, hızı ve mesh yapılımı) programa tanıtıldıktan sonra 
plastik şekil verme işlemi yapılmıştır.  Şekillendirilecek olan malzemenin kalıp içerisindeki dizilimi  Şekil 3’de 
verilmiştir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. Plastik şekil verme kalıbının düzenlenmiş hali 

 
Plastik şekil verme esnasında kalıp ve CoCrMo alaşımı için gerekli olabilecek mekanik ve termal özellikleri 
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.   
 
           Çizelge 1. CoCrMo ve takım çeliklerinin malzemelerinin özellikleri (SIMUFACT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonlu elemanlar analizleri için tüm modellerde mesh yapısı olarak PATRAN TETRA seçilmiştir. Bu mesh 
üçgen eleman tipine sahiptir. Plastik şekil verme kalıbının meshlenmiş hali Şekil 4’de gösterilmiştir. 
 
 
 
 

Malzeme Malzeme özellikleri Değerler 

 
 

  CoCrMo 

Elastisite Modülü, GPa 250 

Poisson Oranı 0.29 

Yoğunluk, kg/m
3 

8800
 

Termal iletkenlik, Watt/(m*k) 14.2 

Özgül Isı kapasitesi, Joule/(kg*k) 472 

  
Takım  Çeliği 

Elastisite Modülü, GPa 207 

Poisson Oranı 0.3 

Yoğunluk, kg/m
3
 7850

 

Termal iletkenlik, Watt/(m*k) 32.9 

Özgül Isı kapasitesi, Joule/(kg*k) 464 
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Kalça protezi içinde mesh yapısı PATRAN TETRA seçilmiştir. Şekil 6’da bu malzemenin mesh yapılmış hali ve 
mesh yapısının özellikleri. SIMUFACT programı otomatik tekrar mesh yapma yeteneğine sahiptir. Yani 
programa REMESH bölgesi tanıtıldıktan sonra analizin her adımında tanıtılan bölgede tekrar mesh 
yapabiliyor. Bu çalışmada analizler 65 adımda yapılmıştır. Yani program 65 kez malzeme ve kalıplar üzerine 
tekrar meshleme işlemi yapmıştır. Bu işlemin yapılabilmesi içinde kalıp ve malzeme içerisinde tekrar mesh 
yapılan bölge programa tanıtılmıştır. Bu işlem programa iki nokta ile tanımlanmıştır ve program bu iki nokta 
arasında bir küp oluşturup, tekrar mesh yapmaktadır. Tüm deney koşullarını programa tanıtıldıktan ve 
programı çalıştırdıktan sonra elde edilen kalça protezinin son şekli Şekil 5’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Kalıp üzerinde yapılan mesh yapısının üst görünüşü (a) Preslenen malzemenin mesh yapısı (b) 

 

 
Şekil 5. Elde edilen kalça protezinin son şekli 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI    
          
Çalışmanın bu kısmında plastik şekil verme için tasarlanan malzeme şekil verme kalıplarına aktarılmıştır. 
Sonlu elemanlar analizleri kalça protezinin üretimi için kullanılmıştır. Sonlu elemanlar ile yapılan işlemler ve 
elde edilen sonuçlar aşağıda başlıklar halinde adım adım açıklanmıştır. Son presleme anında gerilme 
analizlerinden elde edilen malzeme şekli Şekil 6’da ve elde edilen sonuçlar ise Şekil 7’de verilmiştir.  
 

 
 
 

 
Şekil 6. Sonlu elemanların gerilme analizlerinden elde edilen malzeme 

 

Şekil 6’da görüldüğü gibi gerilme değerleri kalça protezinin yüzeyinde, köşe ve kanatçık kısmında 
maksimumdur. Bunun nedeni keskin köşe ve kenardaki gerilmenin yığılmalarıdır. 
 

 
 

Şekil 7.  T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen gerilme 
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Şekil değiştirmeler incelendiğinde ise malzemenin köşelerinde ve çapağın oluştuğu bölgelerde şekil değişim 
miktarı yüksek olduğu görünmüştür (Şekil 8). Bu olayı nedeni malzeme akışının bu bölgelerde serbest olması 
ile açıklanabilir. Analizlerden elde edilen sonuçlar şekil 9’de verilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 8. Sonlu elemanlar analizlerinde malzeme üzerindeki plastik deformasyonun strok 24 mm 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9.  T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen plastik deformasyon değerleri 

 
Plastik şekil verme sonunda sıcaklıkların malzeme üzerinde nasıl dağıldığının şekli, Şekil 10’te gösterilmiştir. 
Sıcaklıkların değerleri ise Şekil 11’da verilmiştir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Sonlu elemanlar analizlerinde malzeme üzerindeki sıcaklığın 24 mm stroğundaki şekli 
 

 
 

Şekil 11. T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen sıcaklık değişim değerleri 

 
Bu aşamada malzemeye yük uygulandığı anda ve deney esnasında malzeme akış hızlarının nasıl değiştiği 
araştırılmıştır. Bu analizlerin yapılmasında akış hızının nasıl değiştiği Şekil 12’de gösterilmiştir.  
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Şekil 12.  Sonlu elemanlar analizinde malzeme üzerindeki akış hızının şekli 
 

 
 

Şekil 13.  T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen malzeme akış hızının değerleri 

 
Presleme işlemlerinde maliyeti artıran en önemli unsurlardan birisi kalıp deformasyonudur. Kalıplar imalat 
işleminde defalarca kullanılabilmelidir. Belirli bir kullanımdan sonra yeterli hassasiyet ve toleranslarda 
çalışmayan (aşınan) kalıp deforme olmakta ve değiştirilmektedir. Yeni kalıp maliyetleri de ürüne yansımakta 
ve toplamda ürün maliyetini artırmaktadır. Çalışmanın bu aşamasında kalıplarda oluşan aşınma miktarları 
incelenmiştir. Şekil 14’de kalıp aşınması analizinden elde edilen şekiller ve kalıplardaki aşınma değerleri Şekil 
15’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 14. Sonlu elemanlar analizlerinde kalıp üzerindeki aşınmanın  

 

 
 

Şekil 15. T=500°C, µ=0.07ve 6mm/s’den elde edilen kalıp aşınmasının değerleri  
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Preslemede en önemli hususlardan biriside presleme basıncıdır. Presleme basıncının yanlış seçilmesi 
malzeme akış hızı ile ortaya çıkan sıcaklık gibi birçok parametreyi doğrudan etkilemektedir. Uygulanan kuvvet 
üst kalıptan etki ettirilmiş olup alt kalıp sabit olarak düşünülmüştür. Gerekli sınır şartları da buna göre 

oluşturulmuştur. Şekil 16’da elde edilen basınç değerleri grafikte gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 16. T=500°C, µ=0.07ve 6mm/s’den elde edilen kalıba uygulanan kuvvetlerin değerleri 

 

 
SONUÇLAR 
 
 Presleme işlemi yapıldığında maksimum gerilme değeri 957 MPa oluşmuştur. 

 Plastik şekil değişim işlemi esnasında plastik şekil değişim miktarı 2.02 olduğu tespit edilmiştir. 

 Kalça protezi işleminin yapılmasının sonunda maksimum 620°C sıcaklık oluşmuştur. 

 6mm/s pres hızı ile işlem yapıldığında malzeme akış hızı maksimum 18.87mm/s oluşmuştur. 

 Kalıpta aşınma miktarı bu işlemin yapılması sonunda 0.0091mm olduğu tespit edilmiştir.  

 CoCrMo alaşımına sahip kalça protezinin dövme yöntemiyle üretimi için 8832kN’luk bir kuvvete ihtiyaç 
duyulduğu tespit edilmiştir ki bu yaklaşık 900 tonluk bir pres gücüdür. 
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Abstract 

 
Railway vehicle structures generally consist of shells, plates and beams, and behavior of these members 
directly affects static and dynamic structural behaviors of these vehicles. In this study, numerical results on 
stress, vibration and crash analyses of railway passenger and freight car structures made of steel members 
are presented. Finite element (FE) method is used to assess the static and dynamic structural behavior of 
railway vehicles. Full length detailed railway vehicle models are used in all FE analyses. FE models should be 
validated against experimental measurements; most common-base references that are taken into account are 
UIC CODE OR 577 and ERRI B12/RP17. As a result of relevant simulations, static and dynamic structural 
characteristics and structural weaknesses of designs are determined. Suggestions for improving dynamic, 
static and crashworthiness characteristics of rail car structures can be proposed. 
 
Key words: Railway vehicles, structural analysis, crashworthiness, finite element methods. 

 

1. Introduction 
 
Before putting a railway vehicle into service, it must be certified. Static and dynamic tests are performed 
according to international standards during the certification procedures. Some standards, specifications and 
requirements for static stress tests, vibration and crashworthiness of rail vehicle structures can be found [1- 6]. 
Numerical methods and experimental measurements are used to determine static and dynamics behavior of 
railway vehicles. Experimental measurements are very time consuming, expensive and they cannot be used 
at all stages of design. Hence, today numerical methods are important tools in static and dynamic analyses of 
railway vehicles. Although numerical simulations do not have aforementioned disadvantages of experimental 
methods, they must be verified by experiments to obtain realistic results. FE method is a powerful numerical 
engineering analysis tool, and widely used in static and dynamic stress analyses of railway vehicles [7-22]. 
Although, design phase by using the FE analysis of the railway vehicle models take certain time, it can be 
used easily for a number of cases such as different crash scenarios with different speeds and all stages of 
design and improvement by using its economy and flexibility. 
 
Static structural, vibrational, crashworthiness and optimization studies of railway vehicles should be performed 
to provide optimum safety, comfort and energy saving. Full-length, half- width / full-length and half-width/half-
length modeling approaches are used to determine static structural, vibrational and crash behaviors of railway 
vehicles depending on the symmetry of vehicle. Nevertheless, half- width / full-length and half-width/half-
length modeling approaches can be used only for certain types of simple static structural loading such as 
static symmetrical compression and symmetrical tension loading conditions and cannot be validated for 
complex static structural loading and dynamic loading conditions. Hence, full-length simulations are important 
for the validation of designs and to provide the greatest possible accuracy [13]. To obtain static structural 
behavior of the railway vehicles, i.e., stress and strain distribution, different static loading cases defined in 
standards such as UIC CODE OR 577 and ERRI B12/RP17 [5, 6] can be used in FE analyses [19- 21]. The 
natural frequencies and elastic mode shapes of railway vehicles, which represent its vibrational 
characteristics, can be obtained by using FE methods [16- 18]. To obtain crashworthiness characteristic of 
railway vehicles, different crash scenarios can be evaluated by using FE methods [7- 16]. Most of the 
analytical studies on the crash characteristics of railway vehicles simulate a collision into a rigid wall [7, 8, 11]. 
This is an ideal and simple approach to reveal the general crash characteristics of full-scale railway vehicle 
models. Different types of crash simulation scenarios can also be found in literature [12, 22].  
 
In this paper, considering the above mentioned issues, analyses of stress, vibration and/or crashworthiness of 
railway passenger and freight car structures are completed. Full-length detailed and validated FE models are 
used to assess static, vibrational and dynamic structural behaviors of the railway vehicles. To obtain static 
structural behavior of the railway vehicles, different static loading cases defined in standards are used. To 
obtain vibrational behavior of vehicles normal mode (free vibration) analyses are performed.  Crash behavior 
of the passenger car is assessed by studying the impact of a single vehicle with a rigid wall [14,15]. Impact 
speed of 90 km/h (25 m/s) is chosen in studies and better crashworthiness properties are obtained by using 
size optimization [14]. As a result of all simulations, structural weaknesses and suggestions for improving 
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static and dynamic structural characteristic of the structural designs are determined. Crash analysis of freight 
car is also assessed by studying the impact of a single car into a rigid wall at the impact speed of 30 km/h. 

   

2. Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and 
freight car models  

 
2.1 Railway passenger and freight car models  
 
Railway passenger and freight cars called respectively “N13-type” and “SGS-type” used by Turkish State 
Railways are examined in this study. The passenger car body is mainly made of 5 different steel materials 
(i.e., stainless steel, St 12, Stw 24, St 37 and St 52), composed of two sidewalls, underframe, roof frame and 
two end walls while freight car is mainly made of St 52 and composed only underframe. Most of the structural 
components of the railway passenger and freight cars are made of shells, plates and beams. While the railway 
passenger car has 11 different thickness values of structural components and freight car has 8 different 
thickness values of structural components.  

 

 
Figure 1 FE models of railway passenger and freight cars. 

 
 
Full-length detailed car models are used to obtain more realistic results. Figure 1 shows the FE models of 
railway passenger and freight cars. Bogies, auxiliary equipments, passengers and the rails have not been 
modeled explicitly in models but the corresponding point masses and appropriate boundary conditions were 
considered in crash and static analyses. The railway passenger and freight car models have approximately 
2,000 and 330 different components, respectively. Table 1 shows the dimensions of railway passenger and 
freight cars used in this study. The weight of the passenger and freight car bodies are respectively 
approximately 25 tons and 14 tons including the total weight of the two bogies.  
 

Table 1 Dimensions and weights of the railway passenger and freight cars. 

Model 
Length 
(mm) 

Width 
(mm) 

Weight 
(tons) 

Passenger car 26000 2800 24 

Freight car 13700 2720 14 

 
To obtain the best balanced accuracy and efficiency in numerical simulations, standard convergence test are 
applied. By using different mesh refinement levels, stresses in the critical regions are computed and an 
acceptable mesh level is considered. Table 2 shows total numbers of elements and nodes of the railway 
passenger and freight cars in the final FE models.  Both models mainly consist of first order quadrilateral shell 
elements. In addition, 44,346 rigid connection elements are used to represent weldings in passenger car FE 
model.  
 

Table 2 Total numbers of elements and nodes of the cars in FE mesh. 

Model 
Total 

elements 
Total 
nodes 

Passenger car 1656900 1682540 

Freight car 892132 892770 
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2.2 Static analysis of the railway passenger and freight car models 
 
To obtain static structural characteristics of the railway passenger and freight car structures, UIC CODE OR 
577 and ERRI B12/RP17 standards are used. Railway vehicles are subjected to different loading scenarios in 
these standards such as symmetrical compression force and tensile force. According to these standards, 
loading and boundary conditions are adapted to FE simulations. To validate the FEM model, the same tests 
are also been applied to railway passenger and freight car prototypes (i.e., Figure 2). Strain gauge rosettes 
are applied to a quarter of the car bodies to capture the plane-stress behavior of the structures, and the 
simulation results are compared with experimental measurements. The strain gauges are located on the 
passenger car bodies based on FE results based on which critical areas in terms of stress concentrations are 
selected (i.e., Figure 2). To simulate the effects of luggage of passengers, passengers and container 
themselves, the floor of the car body is loaded by using sandbags.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 Experimental setup and some strain gages. 

 
Figure 3 shows the comparisons between the simulation results and stress results calculated by using strain 
measurements at thirty gauge points. The results show that passenger car FE model is in good agreement 
with experimental strain gage measurements. Other experimental measurement and numerical simulation 
results also are also in good agreement for both passenger and freight cars and they are not presented here 
for limited space. 

 

Figure 3 Results of symmetric compression force of total 200 tons with the loading of 29.66 tons for passenger 
car. 

 
Figure 4 shows Von Mises stress contour plots of the tensile force of 100 tons for freight car and total 200 tons 
symmetrical compression force for passenger car where the railway vehicles are empty. In addition, 
displacement results obtained in the middle point of the passanger car body by using experimental 
measurements agree well with FE results (i.e., see Figure 5).  
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Figure 4 Von Mises stress contour plots obtained by total 200 tons of symmetrical compression force for 
empty passenger car (above) and the tensile force of 100 tons applied to empty freight car (below). 

 

 

Figure 5 Displacement result of passenger car body loaded 19420 kg and 29660 kg. 

 
2.3 Vibration analysis of the railway passenger and freight car models  

 

With the growing use of advanced structures for the vehicle design, determination of the structural dynamics 
characteristics of vehicles is becoming increasingly important. The elastic mode shapes and modal 
frequencies of a railroad car, which represent its dynamics characteristics, can be evaluated by using 
computational methods. To this end, natural frequencies and mode shapes of the passenger and freight car 
bodies are computed. To obtain vibrational behavior of vehicles, normal mode or free vibration analyses are 
performed. Table 3 shows the first three eigenfrequencies of the empty passenger and freight car models. 
First three elastic mode shapes of passenger car model such as diagonal distortion, body shell breathing and 
bending modes which are shown in Figure 6. The mode shape with the lowest frequency shows a diagonal 
distortion of the passanger car body structures. The passenger car body’s side walls vibrate against each 
other in diagonal distortion mode. These mode shapes are in accordance with results of a metro vehicle’s 
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modal analysis in literature [18, 23]. In addition, the mode shape with the lowest frequency shows torsion of 
the car freight body structures. At higher frequencies bending modes of the freight body exist. The first three 
elastic mode shapes of freight car model are shown in Figure 7.  

 

Table 3.The first three fundamental frequencies of passenger and freight cars (in Hz). 

Model 1 2 3 

Passenger car  9.0 12.5 17.4 

Freight car  5.0 18.3 20.6 

 

 

    
Figure 6 First three mode shapes of the passenger car body 

 

 

 

Figure 7 First three mode shapes of the freight car body 

 

2.4 Crash analysis of the railway passenger and freight car models 
 

The main aim of crash analysis is to provide optimum crashworthiness design and to prevent loss of life when 
impact occurs. Nowadays, passive protection design approach is used in rail vehicle design. According to this 
approach, when collision occurs, the rail vehicle should deform and collapse in a controlled manner in such 
way structural deformation progresses from the vehicle end to its interior, without damaging the passenger’s 
living regions. Deformation of the railway vehicle progresses generally in five phase [24] as follows 
 

 Shunting impact no damage, 

 Energy absorbed in the coupler and buffers, 

 Energy absorption after the deformation of the coupler and buffer, 

 Progressive deformation of the end underframe, 

 Passenger compartment deformation. 
 
 
For the deformation to progress in a controlled manner it is necessary that deformation of structural members 
such as extruded beams and plates are also controlled as the amount of energy absorbed in a vehicle is 
directly related to the yield strength, work-hardening behavior, thickness and geometry of the structural 
members. Several crash scenarios are used to determine crashworthiness characteristic of railway vehicles 
such that, single-car impact with rigid wall, two-couples-car impact with rigid wall and rollover of vehicles. Rigid 
wall impact simulation is mostly used to reveal the general characteristics of impact behavior of car for its 
simplicity.   
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To investigate the damage in the passenger and freight cars, the impact speed of 90 km/h and 30 km/h are 
chosen. The impact behavior of the cars is assessed by simulating the crash of the car into a rigid wall. 
Following some impact simulations, the duration of collision is selected to be 100 ms in simulations to 
minimize the computational cost. The coupler system treatment is an important issue in the assessment of the 
impact behavior of railway vehicles, since this spring component contacts first in a train impact and it absorbs 
certain amount of impact energy. Since our main focus is to investigate the worst case to which cars are 
subjected and cars would be positively affected by the coupler system, the coupler systems are not included in 
the models.  Collision analysis of the railroad passenger car consists of two stages. The crashworthiness of 
the initial concept design is analyzed in the first stage and the initial design was modified and simulated again 
under the same conditions in the second stage. As a result of the modifications, the passenger car design with 
better crashworthiness properties was obtained [14,15] (i.e., see Figure 9). Figure 8 shows the energy 
absorbed by both the modified and original passenger cars. Over the total crash period, the modified 
passenger car absorbed total energy of 8.35 MJ, which is 13 percent more than that of the original passenger 
car. 

 

 

Figure 8 Collision energy absorbed by the modified and original passenger car structure [14]. 

 
Figure 9 shows crash response of the original and modified passenger car structures. The end structure of the 
modified passenger car bodies undergoes progressive deformation damage. Thus, the end structures of the 
body deforms and collapses like a button box and absorbs crash energy as expected. In addition, it is 
observed that the cabin was undergone only elastic deformations while the passenger car end area collapsed 
progressively. Figure 10 shows crash response of the freight cars structure. The end structure of the freight 
car body also undergoes progressive deformation damage. 

 

 
 

Figure 9 Crash response of the passenger car body; original (left), modified (right) [14,15]. 
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Figure 10 Crash response of the freight car body 

 
3. Conclusion  
 
In this paper, stress, vibration and crash analysis of railway passenger and freight car structures are 
presented. FE method is used to assess the static and dynamic structural behaviors of railway vehicles and 
FE models are validated by comparisons with experimental measurements. As a result of relevant simulations, 
static and dynamic structural characteristics and structural weaknesses of designs are determined. 
Suggestions for improving dynamic, static and crashworthiness characteristics of rail car structures can be 
proposed. Working with the FE models saves cost and time during the development processes of railroad 
vehicles and complex simulations can be performed easily at all stages of design. The simulation procedures 
used in analyses are the implicit and the explicit methods implemented in Abaqus [25] on a computer having 8 
CPUs, 64 GB RAM and 2 TB hard disk capacity.  

 
Acknowledgements 
 

The authors would like to express their thanks to Dr. Erdal Aba, Orhan Aydemir, Yusuf Aldemir, Tanzer 
Öztürk, Cemil Uslu, Gökhan Yılmaz, Taner Saruhani, Halil Ersoy from Turkish Wagon Industry (Inc. 
TUVASAS) and Semavi BILGIC, Nebahat SAHIN, Sinan ONUK and Ayhan BATTAL from Turkish Locomotive 
and Railway Engines Industry Inc. (TULOMSAS).  Parts of this research is supported by The Scientific and 
Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) under the grant numbers 105G123 and 110G005. 

 
References 

 
[1] prEN 15227 (E). ‘Railway applications–crashworthiness requirements for railway vehicle bodies’, 

European Committee for Standardization (CEN), CEN/TC 256, Final Draft 
9/2007. 

[2] prEN 15227. ‘Railway applications–crashworthiness requirements for railway vehicle bodies’, European 
Committee for Standardization (CEN), CEN/TC 256/WG 2, Draft 4/2005 

[3] TYRELL, D C, ‘US Rail equipment crashworthiness standards, Proc. Instn. Mech. Engrs., Part F, 
Journal of Rail and Rapid Transit, 2002, 216 (F2), 123-130. 

[4] UIC 513 ‘Guidelines for evaluating passenger comfort in relation to vibration in railway vehicles’, UIC, 
1994. 

[5] UIC leaflet 577 ‘Wagon Stresses’ UIC, 2005. 
[6] ERRI B12/RP 17, ‘Wagons’, European Rail Research Institute, 1993. 
[7] XUE, X, SCHMID, F and SMITH, R A. ‘Analysis of the structural characteristics of an intermediate rail 

vehicle and their effect on vehicle crash performance’, Proc. Instn. Mech. Engrs., Part F, Journal of Rail 
and Rapid Transit, 2007, 221, 339-352. 

[8] GAO, G J and TIAN, H Q. ‘Train’s crashworthiness design and collision analysis’, International Journal 
of Crashworthiness, 2007, 12 (1), 21-28. 

[9] SCHOLES, A and LEWIS J H. ‘Development of crashworthiness for railway vehicle structures’, Proc. 
Instn. Mech. Engrs., Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, 1993, 207, 1-16. 

[10] LEWIS, J H, RASAIAH, W G and SHOLES, A. ‘Validation of measures to improve rail vehicle 
crashworthiness’, Proc. Instn. Mech. Engrs., Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, 1996, 210, 73-
85. 

[11] XUE, X, SMITH, R A and SCHMID, F. ‘Analysis of crush behaviors of a rail cab car and structural 
modifications for improved crashworthiness’ International Journal of Crashworthiness, 2005, 10 (2), 
125-136. 

[12] XUE, X, SCHMID, F and SMITH, R A. ‘A study of modeling approaches for rail vehicle collision 
behavior’, International Journal of Crashworthiness, 2004, 9 (5), 515-525. 

[13] KIRKPATRICK, S W, SCHROEDER, M and SIMONS, J W. ‘Evaluation of passenger rail vehicle 
crashworthiness’, International Journal of Crashworthiness, 2001, 6 (1), 95-106. 



Baykasoglu, C. et al. 

 

 

586 

[14] BAYKASOGLU, C., SUNBULOGLU, E., BOZDAG, E., ARUK, F., TOPRAK, T., MUGAN, A. ‘Railway 
passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness’, 2011, International 
Journal of Crashworthiness,16-3, 319-329.  

[15] BAYKASOGLU, C., SUNBULOGLU, E., BOZDAG, E., ARUK, F., TOPRAK, T., MUGAN, A. ‘Yolcu treni 
vagonu çarpışma analizi’, TİMAK 2010: 2. Ulusal Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi, 11-12 Kasım 2010, 
Balıkesir, 505-513. 

[16] BAYKASOGLU, C., SUNBULOGLU, E., BOZDAG, E., ARUK, F., TOPRAK, T., MUGAN, A., 
‘Aluminyum bir yolcu treni vagonun çarpışma ve titreşim analizi’, VIII. Türkiye Abaqus Kullanıcılar 
Toplantısı, 4-5 Kasım, 2010, İstanbul, 157-164.   

[17] ISHIGURI, K, KOBAYASHI, Y, TOMIOKA, T, HOSHINO, Y. ‘Vibration analysis of a railway carbody 
using a shell model’, Journal of System Design and Dynamics, 2008, 2(1), 93- 104. 

[18] STRIBERSKY, A, MOSER, F and RULKA, W. ‘Structural dynamics and ride comfort of a rail vehicle 
system’, Advances in Engineering Software, 2002, 33, 541-552.  

[19] YOON, S, KIM, J, JEON, C and CHOE, K. ‘ Evaluation of structural strength in body structure of freight 
car, Key Engineering Materials, 417-418, 181-184. 

[20] YOON, S C, KIM, J, JEON, C S, KIM, W K, CHOE, K Y. ‘A study on structural strength in car body 
structure of an express train’ Key Engineering Materials, 2010, 417-418, 101-104.  

[21] YOON, S C, JEON, C S and KIM, J. ‘Structural strength evaluation of carbody by finite element 
analysis and load test’, Key Engineering Materials, 2007, 353-358, 2728-2731.  

[22] MARTINEZ, E, TYRELL, D and ZOLOCK, J. ‘Rail-car impact tests with steel coil: car crush,’ 
Proceedings of ASME/IEEE Joint Railway Conference, Paper No. JRC2003-1656, April 2003. 

[23] POPPRATH, S, BENATZKYI C, BILIK, C, KOZEK, M, STRIBERSKY, A and WASSERMANN, J. 
‘Experimental modal analysis of a scaled car body for metro vehicles’, The thirteenth International 
Congress on Sound and Vibration, Vienna, July 2-6, 2006. 

[24] MILHO, J F, AMBRSIO, J A C and PEREIRA, M F O S. ‘ Design of train crash experimental tests by 
optimization procedures’, International Journal of Crashworthiness, 2004, 9, 483-493. 

[25] ABAQUS User’s Manual Ver. 6.8, Dausault Systems Inc., 2008. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coating and Corrosion 

Kaplama ve Korozyon 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

587 
 

MATBAA SEKTÖRÜNDE AŞINMIŞ ÇELİK ESASLI BİR MALZEME 
İÇİN SERAMİK KAPLAMA UYGULAMASI 

  
Ahmet Akgül, S.Serdar Pazarlıoğlu, Doğan Tutak,  Zafer Özomay, Hüseyin Beytut,   

Cem Özakhun, & Serdar Salman 
Marmara Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi 

ssalman@marmara.edu.tr 

 

Özet 
 
Çelik esaslı malzemeler üzerine kaplama yapılarak yüzey koruma işlemleri yapılabilmektedir. Bu çalışmada; 
matbaa sektöründe aşınmaya maruz kalan AISI 1050 çeliği üzerine seramik kaplamalar yapılmıştır. Kaplama 
teknikleri olarak plazma sprey tekniği ve HVOF tekniği kullanılmıştır. Kaplama malzemeleri ise Cr2O3, Al2O3 ve 
WC’ dür. Yapılan kaplamaların ASTM G 99-3 standardında aşınma deneyleri Ball-on-disk ile yapılmıştır. 
Kaplamaların bağ mukavemeti için ASTM C 633 standardı kullanılmıştır. Mikrosertlik ölçümleri ASTM E 384’ e 
göre yapılmıştır. Kaplama yüzeyinden alınan SEM fotoğrafları değerlendirilerek en uygun kaplama yöntemi 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Aşınma, Plazma sprey tekniği, HVOF tekniği, Bağ mukavemeti, Matbaa sektörü. 

 

CERAMIC COATING APPLICATION FOR A WORN  STEEL BASED 
MATERIAL  OF PRINTING INDUSTRY 

 

Abstract 
 
Coating on the surface protection operations can be made of steel-based materials. In this study, AISI 1050 steel 
exposed to wear on the printing industry was coated ceramic coatings. HVOF, plasma spray coating techniques 
were used. Coating materials are Cr2O3, Al2O3, and WC. Wear tests of coatings were made according to ASTM 
standard as G 99-3 Ball-on-disc. ASTM C 633 standard were used for bond strength of coatings. Microhardness 
measurements were made according to ASTM E 384. Optimum coating method were determined with the  
evaluation of SEM micrographs of the coating surface. 
 
Key words: Wear, plasma spray technique, HVOF technique, bonding strength, printing industry. 

 

1. Giriş 
 
Malzemelerin yüzey özelliklerini kaplamayla veya diğer yöntemlerle değiştirmeye ve geliştirmeye çalışmanın 
temel amaçları; Yüzeye sertlik, aşınma ve sürtünme direnci, elektriksel iletkenlik veya yalıtkanlık gibi farklı 
mühendislik özellikleri ile korozyona karşı direnç ve yüzeye dekoratif çekicilik kazandırmaktır.Bu amaçlar için 
termal sprey teknikleri kullanılmaktadır. Plazma, HVOF gibi teknikler termal sprey tekniklerindendir. Termal sprey 
teknikleri metalik veya metalik olmayan malzemelerin eriyik ya da yarı eriyik halde bir taban malzeme üzerine 
kaplama işlemidir. Kaplama malzemeleri toz, çubuk, tel veya eriyik şeklinde olabilir [1, 2].  
 
Termal spreyleme işleminin keşfi 1900’lerin başına dayanır. İsviçreli mucit Dr. Max Schoop kalay ve kurşun gibi 
düşük ergime noktalı metalleri alev ile eriterek bir yüzey üzerine göndermiş ve kaplama tabakası oluşturarak 
korozyon performansını arttırmaya çalışmıştır. Dr. Schoop bu işlem için bir tabanca dizayn etmiş ve ısı kaynağı 
olarak oksijen ve asetilen kullanmıştır. Eriyik haldeki metali yüzeye göndermek için ise basınçlı hava kullanmıştır. 
Bu yöntem daha sonra METCO INCORPORATED tarafından satın alınmış ve geliştirilerek anti-korozyon 
uygulamaları ve çeşitli basit makine elemanlarının tamiri için kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 1’de Termal sprey 
tekniğinin şematik görünüşü yer almaktadır [1,3,4]. 

 
Şekil 1. Termal sprey tekniğinin şematik görünüşü. 
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Plazma sprey kaplama tekniğinde  işlemin enerji kaynağı oluşturulan plazmadır. Plazma iyonize olmuş gaz 
anlamındadır. Bir maddeye ısı aktarımı, gaz halinden sonra da devam ederse iyonlaşma başlayabilir. Madde 
ısıtıldıkça gaz içindeki bu iyonlaşma işlemi defalarca tekrarlanır ve serbest elektron ve iyon bulutları oluşmaya 
başlar. Oluşan bu iyon, elektron ve nötr atom karışımı plazmadır. Plazma; maddenin dördüncü hali olarak da  
tanımlanır [2,4]. Plazmanın en önemli iki avantajı çok yüksek sıcaklığa çıkabilmesi ve maddelere iyi ısı transferi 
sağlamasıdır. Birçok metalik malzemelerin, seramiklerin ergimesi için gerekli olan yüksek sıcaklıklar plazma 
püskürtme prosesinde elde edilmekte (1900°C ve üstü) olup malzemelerin tam ergimesi sağlanmaktadır[5,6].  

 
HVOF alev sprey sistemine benzer, alev spreyden farklı olarak kaplama malzemeleri toz formundadır. Bu 
yöntemle eriyik haldeki partiküller süpersonik hızlara çıkabilirler ve kazandıkları kinetik enerji sayesinde yoğun, 
düşük poroziteli, yüksek bağ mukavemetine sahip kaplamalar üretilebilir. Şekil 2’de ise her iki tekniğin uygulama 
esnasındaki fotoğrafları gösterilmektedir[1,7,8]. 
 

    
(a)                                                                  (b) 

Şekil 2. Plazma sprey tabancası ile kaplama işlemi (a). HVOF tabancası ile kaplama işlemi (b). 

 
İstatistiklere göre makine elemanlarının ortalama %70'inin hurdaya ayrılma sebebi aşınmadır. Bunun sonucu 
olarak meydana gelen malzeme kayıpları, aşınan parçaların yenileriyle değiştirilmesi zorunluluğu, makinelerin 
bakım-onarım faaliyetleri için harcanan zaman ve emek ve bu faaliyetler için istihdam edilen teknik personel göz 
önüne alındığında her yıl milli sermayeye oldukça büyük yükler getirmektedir. Bu çalışmada; matbaa sektöründe 
aşınmaya maruz kalan AISI 1050 çeliği üzerine seramik kaplamalar yapılmıştır. Kaplama teknikleri olarak plazma 
sprey tekniği ve HVOF tekniği kullanılmıştır. Kaplama malzemeleri ise Cr2O3, Al2O3 ve WC’ dür. Matbaa 
sektörünün; yaklaşık 25 yıldan fazla ofset baskılı lamine ve karton tüketici ambalajları, çoklu ambalajlar ve 
promosyon ambalajları üretimi yapan bir tesisindeki aşınan metal malzemelerin sorunlarına yöneliktir. Bu 
parçalardan; otomatik karton kesme bıçaklarının (slutterlar) yüzeylerinde çalışılmıştır[1,2]. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1.  Deneyde Kullanılan Malzemeler 
 
Matbaa sektöründe; otomatik karton kesme bıçakları (slutterlar) yüzeylerindeki aşınma problemlerinin çözümü 
için, sektördeki aşınan metal parçaların bileşimleri tesbit edilmiştir. Aynı bileşimlerde olan malzemeler, deneysel 
çalışmalar için Osmanlı çelik firmasından temin edilmiştir. Tablo 1’de kimyasal bileşimi gösterilen AISI 1050 
çeliğinin yüzeyine plazma sprey ve HVOF teknikleri kullanılarak, Ni-Al ara bağlayıcılı ve ara bağlayıcısız olarak 
Cr2O3, Al2O3 ve WC kaplamalar yapılmıştır. Kaplama tozlarının SEM fotoğrafları Şekil 3 ‘de görülmektedir. 
  

Tablo 1. 1050 çeliğinin kimyasal bileşimi 

 

Altlık malzeme Kimyasal bileşim (%)  

    C   Si Mn   P  S Cr Ni Mo Fe 
AISI 1050  0.533 0.293 0.883 0.033 0 0.012  0.255  0.183 0.098 Kalan 

 
 

    
 

Şekil 3. (a) Al2O3 (b) Cr2O3 (c) WCo-Cr (d) Ni-%5Al kaplama tozlarının SEM görüntüleri. 

 

a b c d 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Makine_elemanlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Makine
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2.2.  Deneyde Kullanılan Kaplama Teknikleri   
 
Plazma, kaplama tabancası içerisinde su soğutmalı bakır anot ile toryumlu tungsten katot arasında oluşturulan 
yüksek voltaj arkı(doğru akım) ile oluşturulur. Tabanca içerisinden genellikle argon ve düşük miktarda hidrojen 
gazı geçirilir. Anot ve katot arasındaki elektrik arkı bu gaz içerisinde plazma arkı oluşur[4]. Kaplama tozlarını 
plazma huzmesinin içerisine beslemek için argon taşıyıcı gaz olarak kullanılır. İyonize gaz içerisinde ergiyen 
tozlar, çok hızlı bir şekilde önceden hazırlanmış taban malzeme yüzeyine püskürtülür [6]. Şekil 4’de  plazma 
sisteminin şematik görünüşü verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Plazma püskürtme tekniğinin şematik görünüşü. 

 
HVOF sisteminde oksijen ve sıvı veya gaz haldeki yakıtın karışımı kullanılır. Propilen, propan, doğal gaz veya 
hidrojen gibi gaz haldeki yakıtlar kullanılabileceği gibi, kerosen gibi sıvı yakıtlar da kullanılabilir. Toz haldeki 
kaplama malzemesi tabanca içerisindeki yanma odasına, taşıyıcı gaz olarak azot kullanılarak iletilir. Yakıt, oksijen 
ile tabanca içerisinde karıştıktan sonra nozülden dışarıya püskürtülür. Yanma işlemi tabanca dışında gerçekleşir. 
Parçacık yarı ergimiş halde ve plastik deformasyona uğramış bir şekilde taban malzeme üzerine çarpar ve yüzeye 
yayılarak kaplamayı oluşturur. Şekil 5’de HVOF şematik olarak görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 5. HVOF tekniğinin şematik görünüşü. 

 
Otomatik karton kesme bıçakları (slutterlar) ile aynı bileşimde olana AISI 1050 çeliğinin yüzeyine kaplamaları 
uygulayan; Plazma sprey ve HVOF tekniklerinin kaplama parametreleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmektedir. 

 
Tablo 2.  Plazma sprey ile kaplama parametreleri 

 

Parametreler Standart Ayarlar 

Kaplanacak (altlık)  malzeme AISI 1050 steel 

Enjektör nozul çapı (mm) 1.8 

Enjektör mesafesi (mm) 6 

Enjektör açısı  90
o
 

Plazma püskürtme mesafesi (mm) 120 

Akım (A) 600 

Voltaj (V) 67 

Gaz Ar 

Taşıyıcı gaz akışı (lt/dak.) 3-4 

Argon gaz akışı (lt/dak.) 35 

Plazma tabancası tipi Metco 3MB 

Plazma tipi Ar+H2 

Nozul tipi  W katod; Cu anod 
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Tablo 3.  HVOF tekniği parametreleri 

 

Gaz tipleri Basınç(
bar) 

Spreyleme 
mesafesi(mm) 

Akış (lt./dak.) 

 

Oksijen 10 40 150 

Propan 7 40 7 

Azot 5 40 35 

Hava 7 40 400 

 
 
2.3.  Kaplamaların mikrosertlik ölçümü. 
 
Kaplanan numunelerin sertlik değerleri, ASTM E384 normuna göre Şekil 6’da gösterilen, Shimadzu HV2 marka 
mikrosertlik cihaz ile 300 gr yük kullanılarak 10 ölçümün ortalaması alınarak belirlenmiştir.  
 

 
 

Şekil 6. Shimadzu HV2 mikrosertlik  ölçüm cihazı 

 
2.4.  Kaplamaların bağ mukavemeti deneyi. 
 
Bağ mukavemeti deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için altlık numuneleri, ASTM C633 standartına uygun olacak 
şekilde hazırlandı. Hazırlanan numuneler kaplama işlemi öncesi CEIA CP102 Ultrasonic Cleaner cihazı 
kullanılarak ultrasonik banyoda etil alkolle 15 dakika tutularak temizlendi. Yüzeyi temizlenmiş olan numuneler, 
kumlama işlemine tabi tutuldu. Kaplama işlemleri sona erdikten sonra bağ mukavemeti numuneleri, 3M Scotch-
Weld TM DP190 Epoxy yapıştırıcı ile ASTM C633 standartına [10] uygun şekilde yapıştırılmışlardır. Bağ 
mukavemeti deneyleri Şekil 7’de görülmekte olan Devotrans marka FU 50 kN marka üniversal cihazda 1 mm/dak 
hızda gerçekleştirilmiştir.  

  

    
 

Şekil 7.  a) Devotrans FU 50KN model  test cihazı   b) ASTM C633-01 standardında  çekme aparatları. 

 
2.5.  Kaplamaların aşınma deneyi. 
 
Yüzeyi plazma sprey tekniği ile kaplanmış olan numunelerin aşınma deneyleri ASTM G99-03 standartına göre 
hazırlanmış olan Şekil 8’deki Ball-On-Disk aşınma deney düzeneği ile 180 metre mesafede, 500 gr yük 
kullanılarak 0,1-0,3 ve 0,5 m/s hızlarda gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneylerinde 9,5 mm çapında ve 2250 Vickers 
sertlik değerine sahip olan alümina bilye kullanılmıştır. Sırasıyla aşınma deneyleri öncesinde  ve sonrasında 4 
haneli hassasiyete sahip olan Sartorius BT 210 S marka hassas terazi kullanılarak kaplanmış olan numunelerle 
alümina bilyedeki ağırlık kayıpları tespit edilmiştir.  
 

  a   b 
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Şekil 8.  Ball-On-Disk aşınma deneyi düzeneği. 

 

3. Deney Sonuçları 
 
3.1.  Plazma ve HVOF ile kaplama uygulamaları 
 
Plazma ve HVOF teknikleri kullanılarak yukarıda Tablo2 ve 3’deki parametrelerle kaplamalar yapılmıştır. Kaplama 
malzemeleri olarak Cr2O3, Al2O3 ve WC kullanılmıştır. Ayrıca altlık malzeme olan AISI 1050 steel ile kaplama 
malzemeleri olan seramikler ile özellikle muhtemel genleşme uyumsuzluğuna karşı Ni-Al ara bağlayıcıda 
uygulanmıştır. Ara bağlayıcılı ve ara bağlayıcısız olarak kaplamalar yapılmıştır. Kaplama öncesi altlık 
malzemelerin yüzeyi temizlenip, kum püskürtülerek pürüzlendirilmiştir. Toplam 18 farklı kaplama 
yapılmıştır.Kaplama kalınlıkları, MiniTest 4100 kalınlık ölçüm cihazı ve F 1,6 ölçüm probu ile 
ölçülmüştür.Uygulanan kaplama yöntemleri ve elde edilen kaplama kalınlıkları Tablo 4 ‘de görülmektedir.  

 
Tablo 4. Kaplama tipleri ve kalınlıkları 

 
 

 
 
 
 

Şek 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Kaplamaların mikrosertlik sonuçları. 
 
18 farklı kaplama için her bir kaplama için 5 ölçüm ortalaması alınarak Tablo 5. oluşturulmuştur. 
 
  

Kaplama yöntemi ve Kaplamalar Kaplama kalınlıkları ( µm) 

Plazma Ara Bağlayıcısız Al2O3  200±15.011 

Plazma Ara Bağlayıcısız  Al2O3 400±24.832 

Plazma Ara Bağlayıcısız Al2O3  800±45.735 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 200±32.218 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 400±61.557 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3  800±87.844 

      

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 200±32.585 

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 400±43.825 

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 800±74.31 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 200±20.607 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 400±26.981 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 800± 42.826 

  

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 200±35 

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 400±22 

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 800±4.25 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 200±60.25 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 400±128 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 800±213.25 
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Tablo 5. Kaplama kalınlıklarına göre mikrosertlik değerleri 
 

 
3.3. Kaplamaların bağ mukavemeti deneyi sonuçları. 
 
ASTM C633 standartına uygun olacak şekilde hazırlanan numunelerin bağ mukavemeti sonuçları Tablo 6 ‘da 
verilmiştir. 

 
Tablo 6. Kaplamaların bağ mukavemeti değerleri 

 

 

3.4. Kaplamaların aşınma deneyi sonuçları. 

 
ASTM G99-03 standartına gore Ball-on-disk aşınma deneyi kullanılarak deneyler yapılmıştır. Tablo 7’de görüldüğü 
gibi,  deney öncesi ve sonrası kaplanmış malzeme ve aşındırıcı bilyedeki aşınma kayıpları ağırlık cinsinden 
ölçülmüştür. 
 
  

Kaplama yöntemi ve Kaplamalar Kaplama kalınlıkları ( µm) 
 

Mikrosertlik HV0,3 

Plazma Ara Bağlayıcısız Al2O3 200±15.011 315.7 

Plazma Ara Bağlayıcısız  Al2O3 400±24.832 369.4 

Plazma Ara Bağlayıcısız Al2O3 800±45.735 458.1 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 200±32.218 385.4 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 400±61.557 425.7 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 800±87.844 476.6 

    

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 200±32.585 356.5 

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 400±43.825 427.7 

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 800±74.31 483.9 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 200±20.607 443.7 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 400±26.981 471.8 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 800± 42.826 494±7 

   

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 200±35 624.1 

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 400±22 993.3 

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 800±4.25 1182.1 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 200±60.25 705.3 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 400±128 1180 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 800±213.25 1196 

Kaplama yöntemi ve Kaplamalar Kaplama kalınlıkları (µm) 
 

Bağ Mukavemeti (MPa) 

Plazma Ara Bağlayıcısız Al2O3  200±15.011 13,2±1,2 

Plazma Ara Bağlayıcısız  Al2O3 400±24.832 15,5±2,6 

Plazma Ara Bağlayıcısız Al2O3 800±45.735 18,2±3,5 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 200±32.218 19,3±1,9 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 400±61.557 21,2±4,2 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Al2O3 800±87.844 24,6±4,6 

      

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 200±32.585 14,7±1,8 

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 400±43.825 16,2±2,2 

Plazma Ara  Bağlayıcısız  Cr2O3 800±74.31 19,1±3,7 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 200±20.607 20,2±1,5 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 400±26.981 22,8±3,2 

Plazma Ara Bağlayıcılı  Cr2O3 800± 42.826 26,3±4,3 

   

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 200±35 18,5±1,4 

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 400±22 20,3±2,6 

HVOF Ara Bağlayıcısız WC 800±4.25 22,6±2,9 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 200±60.25 23,9±1,9 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 400±128 25,4±2,4 

HVOF Ara Bağlayıcılı WC 800±213.25 29,5±3,8 
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Tablo 7. Kaplamaların aşınma deneyi sonuçları. 

 
 

Numune 
 

Deney 
Hızı 

(m/s) 

 
Deney Süresi 

(dak.) 

Kaplanmış Numune Ağırlığı(gr) Alümina Bilyenin Ağırlığı (gr) 

Deney Öncesi Deney 
Sonrası 

Deney Öncesi Deney 
Sonrası 

Plazma Ara 
Bağlayıcısız 

Al2O3 

800 µm 

0,1 30 98.328 98.327 1.936 1.934 

0,3 10 98.327 98.326 1.934 1.932 

0,5 6 
98.326 98.325 1.932 1.931 

Plazma Ara 
Bağlayıcılı 

Al2O3 

800 µm 

0,1 30 99.943 99.942 1.931 1.930 

0,3 10 99.942 99.941 1.930 1.929 

0,5 6 
99.941 99.940 1.929 1.928 

Plazma Ara 
Bağlayıcısız 

Cr2O3 
800 µm 

0,1 30 99.959 99.953 1.946 1.945 

0.3 10 99.953 99.942 1.945 1.944 

0,5 6 
99.942 99.938 1.944 1.942 

Plazma Ara 
Bağlayıcılı 

Cr2O3 
800 µm 

0,1 30 100.305 100.304 1.942 1.941 

0.3 10 100.304 100.302 1.941 1.940 

0,5 6 
100.302 100.298 1.940 1.936 

HVOF Ara 
Bağlayıcısız 

WC 
800 µm 

0,1 30 103.3694 103.3672 2.9636 2.9632 

0.3 10 103.3672 103.3575 2.9632 2.9629 

0,5 6 
103.3575 103.3574 2.9629 2.9628 

HVOF Ara 
Bağlayıcılı 

WC 
800 µm 

0,1 30 105.9480 105.9479 2.9628 2.9625 

0.3 10 105.9479 105.9476 2.9625 2.9624 

0,5 6 
105.9476 105.9474 2.9624 2.9623 

 

4. Genel Sonuçlar 
 
1. AISI 1050 altlık malzemesinin yüzeyi plazma sprey ve HVOF (High Velocity Oxy Fuel) kaplama tekniği 

kullanılarak Cr2O3, Al2O3 ve WC ara bağlayıcısız ve Ni-%5Al ara bağlayıcı ile kaplanmıştır. 
2. Artan tabaka kalınlıklarına bağlı olarak plazma sprey yöntemi ile yapılan ara bağlayıcısız kaplamalar için 

sertlik değerleri 315 ila 483 arasında değişirken, HVOF ara bağlayıcısız kaplamalar için bu değer 624-1182 
arasındadır. Plazma sprey yöntemi ve ara bağlayıcı ile gerçekleştirilen kaplamalarda 385-494,  HVOF için ise 
sertlik değerlerinin 705 ila 1194 arasında değiştiği tespit edilmiştir.  

3. Bağ mukavemeti deney sonuçları incelendiğinde;  ara bağlayıcısız kaplamalara ait bağ mukavemeti 
değerlerinin, ara bağlayıcılı kaplamaların bağ mukavemeti değerlerine göre daha düşük olduğu,  artan 
kaplama kalınlıklarına bağlı olarak da  bağ mukavemeti değerlerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek 
bağ mukavemeti değeri ise HVOF ara bağlayıcılı WC kaplamalarda elde edilmiştir. 

4. Aşınma deney sonuçlarında ise; ara bağlayıcısız kaplamalardaki ağırlık kayıplarının ara bağlayıcılı 
kaplamalara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. En az ağırlık kaybı ise yine HVOF ara bağlayıcılı WC 
kaplamalardan elde edilmiştir. 

5. Çalışmanın amacı matbaa sektöründe; yaklaşık 25 yıldan fazla ofset baskılı lamine ve karton tüketici 
ambalajları, çoklu ambalajlar ve promosyon ambalajları üretimi yapan bir tesisdeki aşınan metal malzemelerin 
sorunlarına yöneliktir. Bu parçalardan; kesme giyotini ve otomatik karton kesme bıçakları (slutterlar) 
yüzeylerinde çalışılmıştır. Deney sonuçlarında elde edilen en iyi kaplama tipi uygulamada halen denenmekte 
olup, daha önce aşındıkta değiştirildiği süre üzerine çıkmıştır.  
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PMD 23 ÇELİĞİN ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE 
BORLAMA SÜRESİNİN ETKİSİ  

 
Ferhat GÜL 

Gazi Ün. Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. Böl., fgul@gazi.edu.tr 
 
 

Özet 
 
Bu çalışmada toz metalurji teknolojisi ile üretilmiş PMD 23 çelik malzemenin abrasif aşınma testi 
gerçekleştirilmiştir. PMD 23 çelik malzemeler 1180 ºC’de su verilmiş ve temperlenmiş veya 900 ºC’de 2 ve 6 saat 
borlanmıştır. Çalışmada pin on disk aşınma test cihazı kullanılmıştır. Abrasif aşınma testleri 220 Mesh zımpara 
üzerinde, sırasıyla 10-30N yük altında, 0,2 m/sn kayma hızında gerçekleştirilmiştir. Abrasif aşınma testi sonuçları, 
borlanmış PMD 23 malzemenin, su verilmiş, temperlenmiş malzemeden daha yüksek abrasif aşınma direncine 
sahip olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar kelimeler: PMD 23 çelik, Abrasif aşınma, Borlama süresi 

 

EFFECT OF BORONIZING TIME ON THE ABRASIVE WEAR 
BEHAVIOUR OF PMD 23 STEEL 

 

Abstract 
 
In this study, the abrasive wear behaviour of PMD 23 steel produced by powder metallurgy process was 
performed. PMD 23 steel was austenised at 1180 °C, quenched and tempered or boronized at 900 °C for 2-6 
hours. In the study, pin on disk wear tester was used. Abrasive wear tests were performed under load of 10-30 N 
and 220 Mesh abrasive paper, sliding speed of 0,2 m.s

-1
. Abrasive wear test results have shown that boronized 

PMD 23 steel has higher wear resistance than quenched and tempered PMD 23. 
 
Anahtar kelimeler: PMD 23 steel, Abrasive wear, Boronizing time 

 

1. Giriş 

 

Yüksek hız çelikleri, iyi sıcak sertlikleri ile birlikte yüksek toklukları nedeniyle mükemmel takım, kesici ve 
aşınmaya dayanıklı malzemelerdir [1]. Soğuk metal şekillendirme operasyonlarında, aşınma, delaminasyon, 
plastik deformasyon, şiddetli kırılma hasarı ve soğuk kaynak olmak üzere beş temel tip takım hasarı meydana 
gelmektedir. Bu yüzden soğuk işlem için takım çeliklerinin performansı, malzemenin aşınma direnci, akma 
gerilmesi ve kırılma tokluğu gibi mekanik özellikleri ile ilgilidir. Bu malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesi için ileri 
yüzey mühendislik metodları geliştirilmiştir. Bu yeni tekniklerle PVD ve CVD kaplama uygulanabilir veya 
nitrürleme ile yüzey modifikasyonu sağlanabilir [2]. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsüne (AISI) göre birincil 
alaşım elementi olarak titanyumun kullanıldığı alaşımlar T, birincil alaşım elementi olarak molibdenin kullanıldığı 
alaşımlar ise M ile sınıflandırılmaktadır [3,4]. M ve T gurubunda birçok alaşım yer almaktadır ve bunlar M1, M2, 
M41, T1, T15 şeklinde sınıflandırılmaktadır.  Bu sayılar özel bir öneme sahip olmayıp, M1, M2 no’lu alaşımdan 
daha yüksek alaşımlı veya daha yüksek sertleşebilirliğe veya daha düşük aşınma direncine sahip olduğu anlamı 
taşımamaktadır. T serisi alaşımlar, diğer başlıca elementler olarak krom, vanadyum, kobalt ile birlikte % 12-20 
tungusten içermektedir. M serisi alaşımlar ise diğer başlıca elementler olarak krom, vanadyum, tungusten, kobalt 
ile birlikte % 3,5-10 oranında molibden içermektedir. Molibden (M) veya tungusten (T)  içeren alaşımlar olsun 
bunların tamamı % 4 krom içermekte, karbon ve vanadyum içeriği değişmektedir. Genel bir kural olarak 
vanadyum içeriği artarken, karbon içeriği artmaktadır. M serisi çelikler genellikle T serisi çeliklerden daha yüksek 
abrasif aşınma direncine ve aynı zamanda ısıl işlemde daha düşük çarpılmaya sahip olup, bu çelikler T serisi 
çeliklere kıyasla daha az pahalıdır. Yüksek hız çelikleri üzerinde farklı alaşım elementlerinin, çeliklerin özellikleri 
üzerinde değişik etkileri bulunmaktadır. Yüksek hız çeliklerinde karbon içeriği dar aralıklar içerisinde sabit iken, bu 
limitler içerisindeki değişmeler mekanik özelliklerde ve kesebilirlikte önemli değişikliklere neden olabilir. Karbon 
konsantrsayonu artarken, yüksek sıcaklık sertliği daha yüksektir ve sert, kararlı ve kompleks karbürlerin sayısı 
artmaktadır. Bu durum yüksek hız çeliklerinin aşınma direnci ve diğer özelliklerine önemli oranda katkıda 
bulunmaktadır. Silisyum içeriğinin % 0,15’den 0,45’e yükselmesi, her ne kadar toklukta eşzamanlı hafif bir azalma 
olduğu görülmekle beraber,  elde edilen maksimum temperlenmiş sertlikte hafif bir artış sağlamakta olup, karbür 
morfolojisi üzerine etkiye sahiptir. Manganez su verme sırasında çatlama tehlikesi ve artan kırılganlık etkisi 
nedeniyle genellikle yüksek hız çeliklerinde kontrasyonu yüksek değildir. Yüksek hız çeliklerindeki olumsuz etkileri 
nedeniyle fosfor minimumda tutulmalıdır. Yüksek hız çeliklerinde krom % 3-5 arasında daima bulunmaktadır ve 
başlıca sertleşebilirliği sağlamaktadır. Sertlik ve tokluk arasında en uygun şartları sağladığından genellikle % 4 
oranında ilave yapılmaktadır. Krom ısıl işlem sırasında oksitlenme ve tufallaşmayı azaltmaktadır. Yüksek hız 
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çeliklerinde tungusten hayati bir öneme sahiptir ve T serisi bütün çeliklerde ve M serisi 2 çelikte bulunmaktadır. 
Yüksek hız takım çeliklerinde bulunan demir, tungusten ve karbonun kompleks karbürü çok serttir ve aşınmaya 
önemli derecede katkı yapmaktadır. Tungusten sıcak sertliği geliştirmekte, ikincil sertleşmeye neden olmaktadır 
ve temperlemeye önemli derecede direnç göstermektedir. Yüksek hız çeliklerinde tungusten azaltıldğı zaman, 
bunu telafi etmek için genellikle molibden ilave edilmektedir. Molibden tungustenin yaptığı gibi demir ve karbon ile 
ikili karbürleri oluşturmaktadır, ancak tungustenin yarısı kadar atom ağırlığına sahiptir.  Sonuç olarak molibden 
ağırlıkça 2 kısım tungustenin yerine 1 kısım molibden olacak şekilde tungustenin yerini alabilir.  M serisi yüksek 
hız çelikleri T serisi çeliklerden daha toktur ancak sıcak sertliği hafifçe daha düşüktür. Vanadyum yüksek hız 
çeliklerinde ilk olarak curuf kirliliklerini gidermek ve ergitme operasyonlarındaki azot seviyesini azaltmak için ilave 
edilmiştir. Ancak hemen ardından elementin malzeme olarak takımın kesme etkinliğini arttırdığı bulunmuştur. 
Vanadyumun ilavesi aşınma direncini önemli derecede arttıran, daha az miktarda ise sıcak sertliği arttıran, çok 
sert kararlı karbürlerin oluşumunu teşvik eder. Karbon ilaveleri ile uygun şekilde dengelendiği zaman, vanadyum 
miktarında artış, tokluk üzerinde çok az etki yapmaktadır [4].  
 
Yüksek hız çelikleri, bu yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Bunların üretimi için kullanılan yöntemler döküm ve 
haddeleme gibi kaba, homojen olmayan karbür dizinimleri ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzyılın ortalarında yüksek 
alaşımlı matrixte gömülmüş olan ince, homojen dağılmış karbürleri oluşturmak için diğer üretim metodlarının 
geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmıştır. Bu tür çelikler geleneksel döküm ve haddeleme yerine, toz metalurji 
yöntemini kullanarak heterojen karbür dağılımı problemini çözmek için kullanılmıştır [5]. Şekil 1’de geleneksel ve 
toz metalurji yöntemi ile üretilmiş yüksek hız çeliğinin mikroyapısı görülmektedir. Şekil 1b’de görüldüğü gibi toz 
metal çeliğinin yapısında homojen karbür dağılımı sergilerken, Şekil 1a’da görülen geleneksel malzemede yoğun 
bir segregasyonun meydana geldiği görülmektedir [5,6].  
 

 
 

Şekil 1. a) Geleneksel hız çeliğinin ve, b) toz metalurji yöntemi ile üretilmiş yüksek hız çeliğinin mikroyapıları [6]. 
 

Yüksek hız çelikleri, martenzit yapısı içine dağılmış sert karbürlerin ve temperlenmiş martenzit matrisinin yüksek 
sertliğinden dolayı yüksek aşınma dayanımına sahiptirler. Molibden karbürünün (M

6
C) sertliği 75 HRc iken, 

vanadyum karbürünün (MC) sertliği 84 HRc’dir. Bu yüzden MC karbürünün miktarını arttırmak, aşınma 
dayanımını arttırır. Fakat yüksek vanadyumlu hız çeliklerinin daha iyi aşınma dayanımlı olmalarına karşın, bu 
çeliklerin işlenebilme ve taşlanabilme zorlukları vardır [7].    
 
Hızlı katılaşma ile elde edilmiş olan toz metal ürünler dünyada yoğun araştırmalara konu olmaktadır [8]. Yüksek 
hız çeliklerinin toz metalurji prosesine üzerine araştırmalar 1965 yılında başlamıştır.  Burada amaç uygulamalarda 
talep edilen yüksek hız çeliği fonksiyonel özelliklerini ve performansını geliştirmektir. Öncelikle işleme 
operasyonlarında semente karbürlere karşı yüksek hız çeliğinin rekabet edebilirliğini geliştirmektir [6]. 
 
PMD 23 çeliği, toz metalurjisi yöntemi kullanılarak üretilmiş soğuk iş çeliğidir. 12 krom içeren çeliğe göre aşınma 
dayanımı ve tokluğu kat kat fazladır. Kesme, delme, basma, şişirme yapan zımbalar ve kalıplarda farkı çok belli 
olur. Ayrıca freze, rayba gibi kesici takımlarda da çok iyi sonuçlar verir. 1.3343'e kıyasla kat kat daha fazla 
dayanıma sahip olup, yüksek hızda çalışabilmektedir [9]. Krom molibden tungusten, vanadyum alaşımlı yüksek 
hız çelikleri, yüksek aşınma direnci, yüksek basma mukavemeti, çok iyi sertleşme özellikleri, iyi tokluk, ısıl işlem 
sırasında çok iyi boyutsal kararlılık, çok iyi temper direnci özelliklerine sahiptir[6]. Bu çelikler Dörrenberg özel 
ürünü PMD 23 kodu ile anılırken [10], Metal Ravne firmasında Ravne 23 [11], Uddeholm firmasında Vanadis 23 
[12], bir başka firmada ise Sinter 23, DIN WNr 1.3344; AISI M3:2 kodu ile [13,14], Assab çelik firmasında ASP 23 
kodu ile ve aynı firma kataloğunda AISI M 3:2 kodu ile ifade edilmektedir [6]. Bu çeliklerin östenitleme ve 
temperleme sıcaklığına bağlı olarak sertlik değerleri değişimi Tablo 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu çalışmada bu 
özel toz metalurji yöntemi ile üretilmiş olan Dorrenberg firması özel ürünü PMD 23 malzemenin borlama davranışı 
ve suverme ve temperleme işleminin abrasif aşınma davranışı üzerine etkileri incelenmiştir.  
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Tablo 1. Östenitleme ve temperleme sıcaklığına bağlı olarak PMD 23 çeliğin sertlik değişimi [9]. 
 

TEMPERLEME 
SICAKLIĞI, ºC 

ÖSTENITLEME SICAKLIĞI, ºC 

1050 1100 1150 1180 

500 61,5 HRC 63,0 HRC 64,0 HRC 64,5 HRC 

520 62,0 HRC 63,5 HRC 65,0 HRC 65,5 HRC 

540 61,5 HRC 63,0 HRC 65,0 HRC 66,0 HRC 

560 60,0 HRC 62,0 HRC 64,0 HRC 65,0 HRC 

580 58,0 HRC 60,5 HRC 63,0 HRC 64,0 HRC 

600 56,5 HRC 58,5 HRC 60,5 HRC 62,0 HRC 

 

 

Şekil 2. Östenitleme ve temperleme sıcaklığına bağlı olarak PMD 23 çeliğin sertlik değişimi [9]. 

 

2. Deneysel Çalışmalar  
 
Bu çalışmada bileşimi Tablo 2’de verilen PMD 23 toz metalurji yöntemi ile üretilmiş yüksek hız çeliği malzeme 
kullanılmıştır. 6 mm çapında satınalınmış numunelerin 40 mm uzunlukta kesildikten sonra bir gurubuna Şekil 3’de 
gösterilen su verme ve temperleme işlemi gerçekleştirirlirken, diğer gurup malzemeye ise 900 ºC’de Ekabor 2 
borlama tozu içerisine gömülerek 2, 4 ve 6 saat olmak üzere 3 farklı sürede paket borlama işlemi uygulanmıştır. 
Borlama işleminden önce 1000 grit SiC zımpara üzerinde test numunelerinin yüzeyleri zımparalanarak bütün 
aşınma testlerinde aynı yüzey kalitesi elde edilmiştir.  Borlama işleminden sonra numuneler oda sıcaklığında 
soğumaya bırakılmıştır. Borlanmış ve su verilmiş, temperlenmiş her iki gurup numunelerden 10 mm uzunluğunda 
parçalar kesilmiş ve mikroyapı incelemeleri için soğuk gömme işlemi yapılmıştır. Numuneler standart metalografik 
işlemlerin ardından %2’lik nital kullanılarak dağlanmıştır. Metalografik incelemeler için PRIOR marka X1000 
büyütme kapasiteli optik mikroskop kullanılmış, görüntüler CCD kamera ve software programı aracılığıyla 
bilgisayara aktarılmıştır. 
 

Tablo 2. PMD 23 toz metal malzemenin kimyasal bileşimi. 
 

C W Mo Cr V 

1,30 6,40 5,00 4,10 3,10 
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Şekil 3. PMD 23 çeliğine uygulanan su verme ve temperleme işlem periyodu. 
 

Su verilmiş ve temperlenmiş olan numuneler ve borlanmış numunelerin sertlik testleri, Instron Wolpert marka 
sertlik cihazında 30 kg yük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir numune için 5 sertlik testi yapılmış ve 
değerlerin ortalamaları alınmıştır.  

Aşınma testleri iki gövdeli disk üzerinde pim cihazında 10, 20 ve 30 N yük altında ve 0.2 ms
-1

 kayma hızında,  220 
Mesh zımpara üzerinde gerçekleştirilmiştir. Abrasif aşınma testleri 10 m. kayma mesafesinde gerçekleştirilmiştir. 
Aşınma miktarı ağırlık kaybı tekniğiyle hesaplanmıştır. Her bir numunenin ağırlığı 0.1 mg hassasiyetindeki 
elektronik terazide tartılmıştır Aşınma testinden önce ve sonra numuneler etil alkol ile temizlenmiştir. Her aşınma 
testinde 3 numunenin aşınma testinin ortalaması alınmıştır.   
 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. Metalografik İnceleme ve Sertlik Testi Sonuçları 
 
Şekil 4’de görüldüğü gibi mikroyapı görüntülerinden, su verilmiş ve temperlenmiş PMD 23 yüksek hız çeliğinin 
sahip olduğu matrik yapısı karbür çökeltilerin yapılan borlama işlemi ile homojen karbür dağılımlarının ortadan 
kalktığı ve aynı zamanda kabalaşmanın meydana geldiği görülmektedir. Buna paralel olarak satın alınmış halde 
268,6 HV30 sertliğe sahip olan çeliğin borlama ile bulk sertliğinin 692,2 HV30 sertlik değerine ulaştığı tespit 
edilmiştir. Borlanmış malzemenin bor katmanından mikrosertlik testi gerçekleştirilmemiştir. Su verilmiş ve 
temperlenmiş PMD 23 malzemede sertlik değeri 731,4 HV30 sertlik değerine sahip olduğu bulunmuştur. Borlama 
işlemi ile malzeme östenitleme sıcaklığı olarak seçilen 900 ºC’de bekletildikten sonra havada soğutulmuştur. 
Borlama işleminde sürenin 2 saatten 6 saate yükselmesi ile bor katmanının çok önemli oranda artmadığı tespit 
edilmiştir. Bilindiği gibi borlama bir termokimyasal bir olup, sıcaklık ve süreye dayalı olarak gerçekleşen bir 
difüzyon olayıdır. Borlama işleminde borlanan malzemenin alaşım elementi içeriği büyük önem taşımaktadır.  
Bejar ve Moreno yapmış oldukları çalışmada [15] kullanılan borlayıcı ortama göre borlama etkinliğinin değiştiğini, 
artan borlama sıcaklığı ve süresi ile bor katman kalınlığının artış gösterdiğini tespit etmiştir. Bunun dışında 1020 
ve 1045 gibi alaşımsız çelikler ile 4140 ve 4340 gibi alaşımlı çelikler ile yapılan çalışmada en iyi abrasif aşınma 
direnci 1020 çelik malzemede elde edilmiştir. Yine aynı çalışmada eşit borlama şartlarında en fazla borid katman 
kalınlığının alaşım elementi içermeyen, düşük karbon çeliği malzemede meydana geldiği tespit edilmiştir [15]. 
Borlama karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, takım çelikleri ve pazlanmaz çelikler olmak üzere geniş bir 
aralıkta çelik malzemelere uygulanabilmektedir. Ayrıca nikel bazlı, kobalt bazlı ve molibden bazlı alaşımlar 
borlanabilmektedir [16]. Şekil 4b’de görülen borlanmış malzeme mikroyapısında uygulanan borlama süresine göre 
borid katmanlarının ince olduğu görülmektedir. Daha önce farklı demir esaslı alaşımlara ugulanan borlama işlemi 
ile daha kalın borid katmanları elde edilmiştir [17-20]. 
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(a) (b) 

 
Şekil 4. (a) Suverilmiş, (b) 6 saat borlanmış PMD 23 yüksek hız çeliğinin mikroyapısı. 

 

 
 

Şekil 5. Farklı işlem şartlarında PMD 23 malzemenin sertlik değerleri. 

 

3.2. Abrasif Aşınma Testi Sonuçları 
 
Satın alınmış ve su verilmiş, temperlenmiş PMDI 23 malzemelerin aşınma kayıpları arasındaki farklar Şekil 6’da 
verilmiştir. Grafik incelendiğinde satın alınmış malzeme ile su verilmiş temperlenmiş malzemenin aşınma kayıpları 
arasında önemli farkların olduğu belirlenmiştir. Öte yandan Şekil 7’de ise suverilmiş, temperlenmiş PMDI 23 
malzeme ile borlanmış PMD 23 malzemelerin aşınma kayıpları arasındaki farklar incelendiğinde, borlanmış 
malzemelerin aşınma direncinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Şekil üzerinde borlanmış numunenin 
aşınma grafiği incelendiğinde ilk 40 m. kayma mesafesinde aşınma kaybı çizgisinin oldukça düşük aşınma 
sergilediği, 50 m kayma mesafesinden sonra, borlanmış malzemede aşınmada önemli bir artışın meydana geldiği 
görülmektedir. Grafiğe göre ilgili numunedeki borid katmanlarının ilgili kayma mesafelerinde abrasif aşındırıcı 
etkisi ile giderildiği, borlanmış malzemenin bulk sertliği 692 HV30 değerine sahip olduğundan dolayı, borid 
katmanın giderilmesinden sonra kalan malzemede aşınmanın nispeten yüksek olacağı beklenmektedir. Öte 
yandan Şekil 8’de ise borlama süresine bağlı olarak meydana gelen aşınma kayıplarının değişimi 
gösterilmektedir. Bu grafik verilerine göre 2 saat borlanmış numunenin 220 mesh bir zımpara ve 30 N yük 
şartlarında borid katmanlarının 20 m. kayma mesafesinde etkisini kaybettiği ve 6 saat borlanan malzemede ise 
borid katmanının 40 m. kayma mesafesinden sonra etkisini yitirdiği anlaşılmaktadır. Şekil 9’de ise 2 ve 4 saat 
borlamış malzemenin aşınma yüzey görüntüsü verilmiştir. Şekil incelendiğinde 2 saat borlanmış numunede 
aşınma hasarlarının daha geniş ve derin oyuklardan meydana geldiği belirlenmiştir.  
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Şekil 6. Satınalınmış (PMD 23) ve suverilmiş, temperlenmiş (PMDI 23) malzemenin aşınma kayıpları. 
 

 

 
 

Şekil 7. Su verilmiş, temperlenmiş (PMDI 23) ve 6 saat borlanmış PMD 23 toz metal malzemelerin aşınma 
kayıpları. 

 
Yüksek hız çelikleri döküm, toz metalurji ve sprey forming yöntemleri üretilmektedir. Döküm yöntemi ile üretilen 
geleneksel yüksek hız çelikleri homojen çok homojen değildir ve bazı kaba karbürler bulunmaktadır. Karbürlerin 
heterojen karbürler ve alaşım elementleri, kesebilirlik, taşlanabilirlik, tokluk değerlerini azaltır ve ısıl işlem 
problemlerine neden olabilir [21]. 

 

 
 

Şekil 8. 2 ve 6 saat borlanmış PMD 23 toz metal malzemelerin aşınma kayıpları. 
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Şekil 9. (a) 2 ve (b) 6 saat borlanmış numunelerin aşınma yüzeyi, 220 Mesh, 30 N, X1. 
 

 

4. Sonuçlar 
 
Toz metalurji yöntemi ile üretilmiş olan özel PMD 23 yüksek hız çeliği malzemenin su verme, temperleme veya 
borlama işlemi neticesi aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  
 
1. PMD 23 malzemeye yapılan su verme ve temperleme işlemi ile malzemenin sertlik değeri, yaklaşık olarak 3 

kat artış göstermiştir. 
2. PMD 23 malzemeye yapılan suverme ve temperleme işlemi ile malzemenin aşınma kayıpları,  yaklaşık olarak 

satın alınmış malzemenin % 50’si oranında aşınma sergilemektedir. 
3. Kutu borlama yöntemi ile borlanmış olan PMD 23 malzemenin suverilmiş, temperlenmiş malzemeye göre 

önemli derecede yüksek aşınma direnci sergilemektedir. 
4. Borlanmış malzemelerin bulk sertliklerinin düşük olması nedeniyle, borid katmanın aşınmasından sonra bu 

malzemelerin su verilmiş ve temperlenmiş numunelerinden daha düşük aşınma direnci sergilemesi 
beklenmektedir.  

5. Borid katman kalınlığı ve aşınma kayıpları üzerinde borlama süresinin önemli bir etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

6. Borlama zamanına bağlı olarak 2 saat borlanmış numunede 20 m., 6 saat borlanmış numunede 40 m. kayma 
mesafesinden sonra aşınma kayıplarının artış gösterdiği belirlenmiştir. 
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UYGULANAN YÜKÜN 1.3343 YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ MALZEMELERİN 
ABRASİF AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ  

 
Ferhat GÜL 

Gazi Ün. Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. Böl., fgul@gazi.edu.tr 
 

 
Özet 
 
Bu çalışmada 1.3343 (AISI M2) yüksek hız çeliği malzeme kullanılmıştır. 1.3343 (AISI M2) yüksek hız çeliği 
malzemeler 1180 ºC’de östenitlenmiş, su verilmiş, temperlenmiş veya 900 ºC’de 2,4 ve 6 saat borlanmıştır. 
Çalışmada pin on disk aşınma test cihazı kullanılmıştır. Aşınma testleri 220 Mesh zımpara üzerinde, 10 N, 20 ve 
30 N yük altında, 0,2 ms

-1
. kayma hızında gerçekleştirilmiştir. Abrasif aşınma testi sonuçları,  900 ºC’de 6 saat 

borlanmış 1.3343 yüksek hız çeliği numunenin en yüksek aşınma direncine sahip olduğunu ortaya koymuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Borlama süresi, Abrasif  aşınma, 1.3343 (AISI M2) çeliği, Uygulanmış yük, 

 

EFFECT OF APPLIED LOAD ON ABRASIVE WEAR RESİSTANCE OF 
1.3343 HIGH SPEED STEEL MATERIALS 

 
Absract 
 
In this study, 1.3343 (AISI M2) high speed steel was used. 1.3343 (AISI M2) high speed steel materials were 
austenized at 1180 ºC, quenched and tempered or boronized at 900 ºC for 2, 4, 6 hours. In the study, pin on disk 
abrasive wear tester was used. Abrasive wear tests were performed on 220 Mesh abrasive paper and under 
loads of 10-30 N at sliding speed of 0,2 ms

-1
.  Abrasive wear tests results have shown that 1.3343 high speed 

steel boronized at 900 ºC for 6 hours has the highest wear resistance. 
 
Key Words : Boronizing time, Abrasive wear, 1.3343 (AISI M2) steel, Applied load. 

 

1. Giriş 
 
Makine ve ekipmanların mekanik parçalarında korozyon ve aşınma nedeniyle önemli miktarda kayıp meydana 
gelmektedir. Bu kaybı önlemek için, malzemenin yüzey özellikleri geliştirilmelidir[1]. Yüzey sertleştirmenin amacı; 
metal parçaların yüzeylerinin sertliğini, aşınma ve korozyon direncini ve buna ilaveten yorulma ömrünü 
arttırmaktır[2]. Yüzey kalitesini geliştirmek için kullanılan metotlardan bir tanesi borlama işlemidir[1]. Borlama, ana 
malzeme ile boridler oluşturmak için iş parçasının yüzeyinden içerisine bor atomlarının difüz etmiş olduğu bir 
termokimyasal prosestir. Endüstriyel borlama düşük alaşımlı çelikler, takım çelikleri, paslanmaz çelikler, çelik 
dökümler, gri ve küresel grafitli dökme demir, sinterlenmiş demir ve çelik gibi birçok demir esaslı malzeme ve 
nikel, kobalt, titanyum ve molibden bazlı demir dışı alaşımlara uygulanabilmektedir[3]. Çelik ve dökme demir 
çeşitlerinin borlanması işlemi genellikle 840ºC ile 1050ºC sıcaklık aralığında yapılır. Borlama ile parça yüzeyinde 
bir metalik borür tabakası oluşur[2]. Borlama, iş parçasının yüzeyini bir metalik borid katmanına dönüştürmektedir 
ve borlama bir kaplama prosesi değildir. Farklı metal ve alaşımların yüzeyine borun difüzyonu, aşırı derecede 
sert, aşınma ve erozyona dirençli yüzey sağlayan metalik boridlerin oluşumuna neden olur. Boridlerin ana 
malzeme ile kilitlenen yapısı mükemmel katman yapışmasını sağlamaktadır. Metalik boridler 1600- 2100 HV gibi 
tipik yüksek sertlik aralığına sahiptir[1]. Borlama potansiyeline bağlı olarak alt katmanın kimyasal bileşimi, işlem 
sıcaklığı ve zamanına bağlı olarak dış kısımda ağırlıkça % 16 B içeriğine ve ortorombik kristal yapıya sahip olan 
FeB, daha iç kısımda ise % 9 B içeriğine sahip tetragonal kristal yapılı Fe2B fazları oluşabilir. Katmanların 
morfolojisi temel olarak alt katmanın kimyasal bileşimine bağlıdır. Düşük alaşımlı çeliklerde testere dişi yapısı 
oluşurken, yüksek alaşımlı çeliklerde bu bölgenin düz oluşma eğilimi bulunmaktadır[4]. Yüksek hız çelikleri, 
yüksek sertlik ve aşınma direnci gerektiren yüksek hız takım çeliklerinin yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bunlar arasında M2 çeliği en yaygın kullanılanıdır. Yüksek hız çeliği üretmenin en yaygın metodu geleneksel 
döküm ve sıcak işlem olmak üzere iki aşamadan meydana gelmektedir. Yüksek hız çeliğinin döküm hali yapısı, bir 
miktar kalıntı östenit ile birlikte genellikle martenzitten oluşan dendiritik östenitin ayrışma ürünlerinden meydana 
gelmektedir.  Daha sonraki sıcak işlem prosesi, ötektik karbür ağını kırmayı sağlamakta, boyutlarını küçültmekte, 
dağılımını geliştirmektedir. Geleneksel döküm metodu ile kıyaslandığı zaman, sürekli döküm prosesi, çelik ve 
diğer metallere yaygın olarak uygulanan ileri üretim teknolojisidir. Bununla beraber bu teknoloji yüksek hız 
çeliklerinin üretiminde nadir olarak kullanılmaktadır. Bu durum, aşırı bileşim segregasyonu ve çekme boşluğu gibi 
sürekli dökümlerde bazı makroyapısal hatalara neden olabilen yüksek hız çeliğinin yüksek oranda karbon ve 
alaşım elementi içermesidir. Ayrıca yüksek hız çeliklerinin düşük sünekliği nedeniyle ingotların yüzeyinde 
kolaylıkla çatlaklar oluşabilir[5]. Yüksek hız çelikleri M2, M42, M10, M7, T1, T6 gibi farklı şekillerde isimlendirilirler. 
Bu çelikler genel olarak iki ana grup altında incelenebilir. T harfi ile simgelenenler Tungsten Yüksek Hız 
Çeliklerini, M ise Molibden Yüksek Hız Çeliklerini ifade eder. Mo, W, Cr, V, Co ve C molibden yüksek hız 
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çeliklerinin temel alaşım elementleridir. Bu çelikler özellikleri bakımından tungsten yüksek hız çeliklerine 
benzerler, fakat genellikle aynı sertlikte biraz daha yüksek tokluğa sahiptirler. Molibden çeliklerinin esas avantajı, 
aynı cinsteki tungsten çeliklerinden hemen hemen %40 daha düşük ilk maliyete sahip olmalarıdır. Yüksek karbon 
ve vanadyum miktarları aşınma dayanımını arttırır; tungsten çeliklerindeki gibi kobalt miktarlarındaki artış kızıl 
sertliği yükseltir. M15, M grubunun aşınmaya en çok dayanımlı çeliğidir. M çelikleri, özellikle ısıtmada ve 
atmosfere bırakmada sertleştirme koşullarına T çeliğinden biraz daha fazla duyarlıdır, çünkü bunlar uygun 
olmayan işlem şartları altında kolaylıkla dekarbürize olurlar. Amerika’da üretilen bütün yüksek hız çeliklerinin 
yaklaşık olarak %90’ı molibden çeliğidir. Sıcağa dayanma özellikleri takımın kesme kenarında oluşan 
sıcaklıklarda yumuşamaya karşı direncinden dolayı, yüksek hız çeliklerinin en önemli özelliği kızıl sertliktir. Kesme 
takımları yağ veya diğer soğutucular ile soğutulduğunda bile, aşınma ve sonuçta meydana gelen bozulma büyük 
miktarda çeliğin kızıl sertliğine bağlıdır. Sertleştirilmiş takım çeliğinin yumuşaması, sertleştirilmiş martenzitik 
matriksten karbürlerin çökelmesi ve bir araya toplanmasını sağlar. Alaşım elemanları fazla olan çelikler bu 
çökelme etkisine direnç gösterirler. Yüksek alaşım karbürlerinin varlığı yüksek sıcaklıklarda çeliğin sertliğini 
muhafaza etmesine yardımcı olur[6]. M2 yüksek hız çelikleri, genel amaçlı uygulamalar için uygun olan tungusten 
molibden yüksek hız çelikleridir. Bu çelikler birçok molibden yüksek hız çeliklerinden daha geniş ısıl işlem 
aralığına sahiptir ve tungusten tiplerinin karekteristiği olan dekarbürizasyon direncine sahiptir. Bu çelikler 
mükemmel derecede iyi sıcak sertlik, tokluk ve aşınma direnci kombinasyonuna sahiptir. Matkaplar, raybalar, 
freze çakıları torna ve planya, kesici takımları tipik uygulama alanlarıdır. Soğuk iş çeliklerinde kullanım alanına 
göre, aşınma dayanımı veya tokluk çok önemli özelliklerdir. Sürekli aşınmaya maruz kalan kalıp veya takımlarda, 
tokluk özelliğine bakmadan yüksek sertliğe erişebilen çelikler tercih edilebilir. Bu kalıplarda darbe olmadığından 
tokluğu düşük olabilir. Fakat hem aşınma hem de darbenin olduğu kalıplarda, tokluğu da yüksek olan çelikler 
tercih edilmelidir. Aksi takdirde kırılmalar, atmalar yaşanabilir. Yüksek darbe ile çalışan kalın sac kesen makas 
ağızları, zımbalar veya soğuk makaslarda ise tokluk özelliği en ön planda gelir. Bu nedenle tokluğu yüksek olan 
çelikler VNC4 ve WP7V çelikleri tercih edilmelidir. Ayrıca, toz metalurjisi ürünü bir çelik olan PMD 9'da bu 
takımlarda çok iyi sonuç vermektedir. 58 RC'ye kadar hem aşınma, hem de tokluğu maksimum düzeydedir. 
1.3343 soğuk iş takım çeliği malzemenin diğer çelik malzemelere kıyasla aşınma ve tokluk özellikleri Şekil 1’de 
verilmiştir. [7].  Uygun ısıl işlem, malzeme seçimi için kesici takım açısından kritiktir. Isı işlemin amacı, ferrit ve 
alaşım karbürleri içeren tam tavlanmış yüksek hız takım çeliğine kesici takım özellikleri kazandıran karbür içeren 
sertleştirilmiş, 
 
 

 
 

Şekil 1.  Çeşitli çeliklerin aşınma dayanımı ve tokluk kıyaslamaları[7]. 

 
temperlenmiş martenzite dönüştürmektir. Isıl işlem prosesi önısıtma, östenitleme, su verme ve temperleme olarak 
dört aşamada gerçekleşir. Şekil 2’de küreleştirme temperlemesi yapılmış ve su verilmiş, temperlenmiş yüksek hız 
çeliğinin mikroyapısı görülmektedir[8]. Şekil 3’de ise tipik çalışma sertliklerinde yüksek hız takım çeliklerinin nispi 
toklukları verilmiştir. Grafiğe göre belirtilen yüksek hız takım çelikleri arasında 1.3343 (AISI M2) yüksek hız çeliği 
en yüksek tokluk değerine sahiptir. 
 
Zhou ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada [9] M2C ötektik karbür ağlarının, normal kalıba döküm 
yöntemine kıyasla sürekli döküm M2 çeliklerinin artan soğuma hızı nedeniyle plaka formundan fibersi forma 
değiştiğini tespit etmişlerdir. Plaka şekilli M2C ile kıyaslandığı zaman, sürekli dökümdeki fibersi M2C daha az 
kararlıdır, yüksek sıcaklıklarda daha hızlı ayrışır, ısıtmadan sonra küreleşme ve karbürlerin boyutunda incelme 
meydana geldiği belirlenmiştir. Nogueira ve arkadaşlarının dökülmüş ve işlem yapılmış M2 çeliğinin mikroyapısı 
üzerinde su verme ısıl işleminin etkisini araştırdıkları çalışmada[10] 1160, 1185, 1210 and 1235°C. sıcaklıklarda 
suverme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ortalama tane boyutu ve M6C ve MC karbürlerin ortalama tane boyutu ve 
hacimsel oranı belirlenmiştir. Ticari ve vakum sinterlenmiş AISI M2 çeliğinde su verme sıcaklığında artış ile 
ortalama östenit tane boyutunda bir artış gözlenmiştir. Yine başka bir çalışmada [11] su verme sırasında oluşmuş 
tanelerin boyutunun çeliğinin son mikroyapısı üzerinde önemli bir faktör olduğunu ve aşınma ve tokluk gibi 
özelliklerini etkilediği ve ingot döküm ve işlem gibi geleneksel metodlar ile üretilen M2 çeliğinde su verme 
sıcaklığında artış ile tane boyutunda artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Campos ve arkadaşlarının yapmış 
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olduğu çalışmada [4] 1000 ºC’de M2 ve 1045 çeliğine borlama uygulamışlar ve M2 çeliğinde bor difüzyonunun 
daha az olduğu ve alaşım elementlerinin varlığı nedeni ile M2 çeliğinde bor difüzyonunun sınırlandırıldığı tespit 
edilmiştir.  
 
Bu çalışmada 1.3343 (AISI M2) yüksek hız çeliğine uygulanan su verme, temperleme ve borlama işleminin 
malzemenin sertlik ve aşınma dayanımı üzerine etkisi araştırılmış, ayrıca borlanmış çeliğin abrasif aşınma 
davranışına artan ve azalan yük uygulamalarının etkisi kıyaslanarak incelenmiştir.  
 

 
 

Şekil 2. a) AISI M2 çeliği molibden yüksek hız çeliği küreleştirme temperlemesi, % 4 pikral X1000, b) 1120 ºC’de 
yağda suverilmiş, 480 ºC’de çift temperlenmiş b) AISI M2 çeliği, martenzit ve çözünmemiş karbür, Vilella’s 

dağlayıcı, X 1000 [8] 
 

 
 

Şekil 3. Tipik çalışma sertliklerinde yüksek hız takım çeliklerinin nispi toklukları[8] 

 
2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada bileşimi Tablo 1’de verilen 1.3343(AISI M2) yüksek hız çeliği malzeme kullanılmıştır. 20 mm 
çapında ve 50 mm boyutlarında satın alınmış numuneler, 6 mm çapa tornalanmıştır. Hazırlanan iki gurup 
numunenin bir gurubuna su verme işlemi tatbik edilmiştir. Bu işlemde numuneler şematik olarak Şekil 4’de 
görüldüğü gibi 650 ºC’de 2 saat gerilim giderilerek fırın ortamında soğutulmuş, daha sonra 1180 ºC’de 30 dak ika 
östenitlendikten sonra azot gazı ortamında soğutulmuştur.  Daha sonra 550 ºC’de 3 saat süre ile 3 kez 
temperleme işlemine tabi tutulmuştur. Diğer gurup AISI M2 çelik malzemelere ise borlama işlemi uygulanmıştır. 
Borlama işleminden önce 1000 grit SiC zımpara üzerinde test numunelerinin yüzeyleri zımparalanarak bütün 
aşınma testlerinde aynı yüzey kalitesi elde edilmiştir. Bu amaçla 50 mm uzunluğundaki silindirik numuneler 
Ekabor 2 borlama tozu içerisine gömülerek 900 ºC’de 2, 4 ve 6 saat olmak üzere 3 farklı sürede paket borlama 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Borlama işleminden önce numunelere tam tavlama işlemi uygulanmıştır. Borlama 
işleminden sonra numuneler oda sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır. Borlanmış ve su verilmiş temperlenmiş 
numunelerden 10 mm uzunluğunda parçalar kesilmiş ve mikro yapı incelemeleri için soğuk gömme işlemi 
yapılmıştır. Numuneler standart metalografik işlemlerin ardından %2’lik nital kullanılarak dağlanmıştır. 
Metalografik incelemeler için Prior marka optik mikroskop kullanılmış, görüntüler CCD kamera ve software 
programı aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. Su verilmiş olan numuneler ve borlanmış numunelerin sertlik 
testleri, Instron Wolpert marka sertlik cihazında 30 kg yük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir numune için 5 
sertlik testi yapılmış ve değerlerin ortalamaları alınmıştır. Aşınma testleri iki gövdeli disk üzerinde pim cihazında 
10, 20 ve 30 N yük altında ve 0.2 ms-1 kayma hızında,  220 Mesh zımpara üzerinde gerçekleştirilmiştir. Abrasif 
aşınma testleri 10 m kayma mesafesinde gerçekleştirilmiştir. Aşınma miktarı ağırlık kaybı tekniğiyle 
hesaplanmıştır. Her bir numunenin ağırlığı 0.1 mg hassasiyetindeki elektronik terazide tartılmıştır Aşınma 
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testinden önce ve sonra numuneler etil alkol ile temizlenmiştir. Her aşınma testinde 3 numunenin aşınma testinin 
ortalaması alınmıştır.   
 

Tablo 1. 1.3343 (AISI M2) yüksek hız çeliğinin kimyasal bileşimi 
 

C W Mo Cr V 

0.90 6.40 5.00  4.10 1.9 

 

 
 

Şekil 4.  1.3343 yüksek hız çeliği malzemeye uygulanan ısıl işlem çevrimi 
 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma  
 
3.1. Metalografik İnceleme ve Sertlik Testi Sonuçları 
 
Şekil 5’de görüldüğü gibi mikroyapı görüntülerinden, su verilmiş temperlenmiş AISI M2 çeliğinin sahip olduğu 
martenzitik matrik yapısı ve karbür çökeltilerin yapılan borlama işlemi ile değişim gösterdiği ve aynı zamanda 
kabalaşmanın meydana geldiği görülmektedir. Chaus ve Hudakova’nın M2 çelikler üzerinde yapmış olduğu 
çalışmada[12] dökülmüş halde yüksek hız çeliğinin su verme ve temperlemeden sonra, ötektik karbür ağ ile 
temperlenmiş martenzitten meydana geldiği ifade edilmektedir. Serna ve arkadaşlarının M2 çelikleri üzerinde 
yapmış oldukları çalışmada[13] ise yüksek hızlı çeliklerinin, döküm, toz metalurji ve sprey forming yöntemi ile 
üretilebileceğini ve martenzit ve ferrit çelik matrikse gömülmüş olan  farklı kristal yapı, kimyasal bileşim, morfoloji 
ve boyuta sahip  karbürlerden oluşan bir mikroyapıdan ortaya çıkan yüksek sertliğe sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu karbürler genellikle MxC olarak adlandırılmaktadır ve M bir veya daha fazla metal atomunu 
göstermektedir. Yüksek hız çelikleri ferritin çökelmesi ile katılaşmaya başlar. Bu aşamada alaşım atomları ferrit 
içerisinde çözünür, ancak karbonun çözünebilirliği oldukça düşüktür, bu durumda sıvı içerisinde bu atomların 
büyük bir segregasyonu vardır. Segregasyonun sonucu olarak peritektik reaksiyon ile östenit oluşur. Daha sonraki 
soğumada ferrit stabilize edici elementlerin segregasyonu oluşur ve ötektik reaksiyon primer karbürleri 
oluşturmaya başlar. Tercihli olarak östenit tane sınırlarında MC, M2C ve M6C karbürler oluşur. Ötektik reaksiyon 
karbon içeriği, soğuma hızı tarafından etkilenmektedir. Daha sonraki 900 ºC üzerindeki tavlama işlemlerinde 
yarıkararlı olan M2C karbürü,  M6C ve MC karbürlerine ayrışır. Serna ve Rossi’nin yapmış oldukları çalışmada[14] 
lieratür verilerine göre AISI M2 çeliklerinde oluşan yüzey merkezli kübik yapıya sahip olan M6C ve MC fazlarının 
sırasıyla 1500 Hv ve 2800-3000 Hv sertliğe sahip olduklarını, birinci fazda % 6 V, %7 Cr, %50 Fe, 21 Mo, %16 W 
olduğu ifade edilirken MC fazında ise % 72 V, % 6 Cr, % 4 Fe, 10 Mo, % 8 W olduğu ifade edilmektedir. Bu 
çalışmada ise mikroyapıya ait faz analizi çalışması yapılmamıştır. Yüksek hız çeliği malzemenin sahip olduğu 
mikroyapılara bağlı olarak Şekil 6’da görüldüğü gibi satınalınmış 1.3343 çeliği 271,7 HV30 sertliğe sahip iken, su 
verilmiş malzemede sertlik değeri 790,4Hv iken, borlanmış numunenin borlama bölgesi dışında kalan matriks 
sertliğinin 579,6 Hv değerine sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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(a) (b) 

 
 

Şekil 5. a) Su verilmiş ve temperlenmiş, b) 900 ºC’de 6 saat borlanmış 1.3343 malzemenin mikroyapısı, X 70 
 

 

 
 

Şekil 6. Satınalınmış, suverilmiş ve temperlenmiş ve 900 ºC’de 6 saat borlanmış 1.3343 malzemenin sertlik 
değişimi 

 

3.2.  Abrasif Aşınma Testi Sonuçları 
 
Şekil 7’de abrasif aşınma testi grafiği incelendiği zaman su verilmiş malzemenin, borlanmış malzemeye göre çok 
daha fazla miktarda aşınma sergilediği görülmektedir. Şekil 7a’da aşınma grafiği incelendiğinde su verilmiş ve 
temperlenmiş 1.3343 malzemenin borlanan malzemelere göre 2 kattan fazla aşınma sergilediği anlaşılmaktadır. 
Öte yandan 2 saat borlanan malzemenin 40 m.’lik aşınma mesafesinden sonra performansını kaybettiği ve 
aşınma kaybının kayda değer bir şekilde arttığı belirlenmiştir. Borlanan malzemelerin kendi aralarında 
kıyaslandığı Şekil 7b’deki grafik incelendiğinde ise 6 saat borlanmış numunenin 70 m kayma mesafesinde aşınma 
kaybında önemli derecede belirgin artış meydana geldiği görülmektedir. Her iki grafikte aşınma kaybında 
meydana gelen bu değişim ile, borid katmanının belirtilen kayma mesafelerinde abrasif aşınma etkisi ile ortadan 
kaybolduğu düşünülmektedir. Şekil 8 incelendiğinde ise borlanmış her iki malzemenin aşınma kaybının artan 
kayma mesafesi ile giderek arttığı görülmektedir. Böylece borlanan 1.3343 belirli bir kayma mesafesinden sonraki 
aşınma şartlarında, abrasif aşınma kaybının su verilmiş ve temperlenmiş malzemenin aşınma kaybından daha 
yüksek olabileceği düşünülmektedir. Bunun sebebi borlanmış malzemenin, sahip olduğu matriks mikroyapısının 
sertliğinin su verilmiş, temperlenmiş malzemeden daha düşük olması ve abrasif aşınmaya direnç 
gösterememesidir.  Şekil 9’da tasarlanmış olan deney sistemi ile 2(D1), 4(D2) ve 6(D3) saat borlanmış 
malzemelere ilk 50 m, 10N, daha sonraki 50 m 20 N ve son 50 m 30 N olmak üzere toplam 150 m kayma 
mesafesinde artan değişen yük sistemi uygulanmıştır. D2-1 testinde ise 4 saat borlanmış numuneye ilk 50 m, 30 
N, daha sonraki 50 m 20 N ve son 50 m 10 N olmak üzere toplam 150 m kayma mesafesinde azalan değişen yük 
sistemi uygulanmıştır. Grafikte görüldüğü gibi, 4 saat borlanmış 10N-20N-30N artan yük uygulanan D2 numunesi 
ve 4 saat borlanmış 30N -20N-10N azalan yük uygulanan D2-1 numunesinin uygulanan yük şartlarına göre 
abrasif aşınma davranışı sergilediği görülmektedir. Her 50 m’de 10, 20 ve 30 N yükün uygulandığı D2 
numunesinde, bor katmanının bulunduğu kayma mesafesinde ve yükün düşük olduğu aşınma şartlarında aşınma 
kaybının gayet düşük olduğu görülmektedir. Başlangıçta yüksek yükün uygulandığı D2-1 nolu numunenin bor 
katmanın bulunduğu başlangıç şartlarında dahi yüksek aşınma kaybı sergilediği görülmektedir. Ancak her iki 
aşınma kaybı çizgisinin de 150 m mesafede birleştiği ve toplamda aşınma kaybının değişmediği görülmektedir. 
Modi ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada[15] abrasif partiküllerin artan penetrasyon derinliği nedeniyle 
artan yük ve aşındırıcı boyutu ile aşınma oranının arttığı belirtmişlerdir. Sarı ve Yılmaz’ın AISI 1050 çelik malzeme 
kullanarak yapmış olduğu çalışmada[16] ise sadece su verilmiş malzeme ile termal sprey ile kaplanmış 
malzemeler ana malzemeden daha az abrasif aşınma gösterirken, borlanmış ve diğer termokimyasal işlemlere 
tabi tutulan malzemelerin ana malzemeden daha fazla aşınma sergiledikleri tespit edilmiştir. Özbek ve Bindal’ın 
M2 çeliklerinin borlanması üzerine yapmış oldukları çalışmada[3]  850 ºC’de 8 saat borlama ile 10 µm’nin altında 
borid katmanı elde edilirken 1050 ºC’de 8 saat borlama işlemi ile yaklaşık 140 µm katman kalınlığı elde edilmiştir. 
Yine bu çalışmada FeB, Fe2B, CrB and MoB oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan EDS analizleri neticesi 
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karbon ve silisyumun borid katmanı içerisinde çözünmediği ve bu elementlerin, bor atomları tarafından yüzeyden 
matriksin içerisine doğru itildiğini tespit etmişlerdir. Çok az miktarda molibdenin çözündüğünü ve molibden boridin 
oluştuğunu ve borlama işlemi sırasında tungusten ve vanadyum karbürlerin çözünmediğini tespit etmişlerdir. 
Campos ve arkadaşları ise[4], borid katmanının büyüme kinetiği üzerinde, bor potansiyelinin, işlem sıcaklığının ve 
zamanının 
 

  
 

Şekil 7. a) suverilmiş, temperlenmiş ve borlanmış şartlarda 1.3343 malzemenin abrasif aşınma kaybı, b) 900 
ºC’de 2 ve 6 saat borlanmış malzemenin aşınma kaybı 

 
etkisinin açık olarak gözlendiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca M2 çeliği üzerinde oluşan katmanının AISI 1045  çeliği 
ile kıyaslandığı zaman daha az testere dişine sahip olduğunu ve M2 çeliğindeki alaşım elementlerinin borid 
katmanlarının ucunda konsantre olma eğiliminde olduğunu, böylece bu bölgede bor akışını azaltarak düz bir 
büyüme oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Bressan ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada[17] M2 çeliğine 
TiAlN ve TiCN kaplandığı zaman adhasif aşınma direncinde önemli bir artış elde edilmiştir. Şekil 10’da aşınma 
yüzey görüntüleri verilmiştir. Malzemelerin aşınma yüzey görüntülerinden 2 ve 6 saat borlanmış malzemelerin 
farklı bir aşınma davranışı sergilemediği ancak 2 saat borlanmış olan numunenin abrasif aşınma hasarının biraz 
daha fazla olduğu, kısa süre borlanan numunenin aşınma yüzeyinde daha derin aşınma kanallarının oluştuğu 
görülmektedir. Bejar ve Moreno’nun yapmış olduğu çalışmada [18] borlanan1020, 1045, 4140 ve 4340 çelikler 
arasında en yüksek aşınma direnci alaşım elementi içermeyen ve düşük karbon ihtiva eden 1020 çeliğinde elde 
edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. 900 ºC’de 2 ve 6 saat borlanmış 1.3343 yüksek hız çeliği malzemenin aşınma kaybı 
 

 
 

Şekil 9. 900 ºC’de 2(D1), 4(D2 ve D2-1) 6 (D3) ve 2 (D2-1) saat borlanmış malzemenin aşınma kaybı 
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(a) (b) 

 
Şekil 10. 900 ºC’de (a) 2 (b) 6 saat borlanmış malzemenin aşınma yüzeyi (220 Mesh, 30 N yük) 

 

4. Sonuçlar 
 
1.3343 yüksek hız çeliği malzemeye uygulanan su verme, temperleme veya borlama işlemi neticesi aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir.  

1. 1.3343 malzemeye yapılan su verme ve temperleme işlemi ile 2,9 katı sertlik değeri elde edilmiştir. 
2. Borlama işlemi neticesi malzeme sertliği satın alınmış hale göre 2,13 katı sertlik değerine ulaşılmaktadır.  
3. Su verilmiş ve temperlenmiş 1.3343 yüksek hız çeliğinin borlanmış haldeki aynı çeliğe göre yaklaşık yedi 

kat daha yüksek aşınma sergilediği belirlenmiştir.  
4. Öte yandan aynı sıcaklık sürede borlanmış iki malzemenin farklı yüklerde ve aynı zımpara boyutlarında 

uygulanan abrasif aşınma testinde yükün uygulanma sırasının toplam kayma mesafesindeki aşınma 
miktarına etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

5. Borlama işleminin, su verme işleminde olduğu gibi daha yüksek östenitleme sıcaklığında yapılması, 
borid katman kalınlığını ve aşınma direncini arttıracağı düşünülmektedir. 

 

Teşekkür 
 
Bu çalışma, 07/2011-04  kodlu Çelik Döküm ve Dökme Demirlerin Borlama İşlemi ile Aşınma Performanslarının 
Geliştirilmesi konulu proje kapsamında Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenmektedir. 
Katkılarından dolayı yazar, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür eder. Yazar 1.3343 malzemenin temininde, 
yardımlarından dolayı Sağlam Metal ve Sayın Fatih YALAVAÇ’a teşekkür eder. 

 

Kaynaklar 
 
[1] GÜL, F., ÇETİN, M., Küresel Grafitli Dökme Demirin Adhesif Aşınma Davranışı ve Sürtünme Kuvveti Üzerine 

Borlama Süresinin Etkisi 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 303- 30616-18 
May 2011, Elazığ, Turkey, 303 -306 (2011) 

[2] Güneş,E. Demirel,Ç. Toprak,G. Çetin,M. Gül, F. GGG 50 Malzemenin Abrasif Aşınma Davranışına 
Borlamanın Etkisi 6th (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey, 239-243 (2011) 

[3] Ozbek, I. Bindal C. Kinetics of borided AISI M2 high speed steel, Vacuum 86, 391-397 (2011)   
[4] Campos, I. Ramırez, G. Figueroa, U. Martınez, J. Morales, O. Evaluation of boron mobility on the phases 

FeB, Fe2B and diffusion zone in AISI 1045 and M2 steels, Applied Surface Science 253, 3469–3475 (2007)  
[5] Feng, Z.X., Feng, F., and Jianjin J., Solidification microstructure of M2 high speed steel by different casting 

Technologies CHINA FOUNDRY Vol.8 No.3, 290 -294   
[6] TAYANÇ, M., ZEYTİN G., YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNİN İÇ YAPI VE ISIL İŞLEM ÖZELLİKLERİ BAÜ Fen 

Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) 
[7] KOÇAK, H.,  Takım Çelikleri El Kitabı, Sağlam Metal, 6. Baskı, 38 (2006)    
[8] Voort, G.F.V., Metallographic Techniques for Tool Steels, ASM Handbook, Volume 9: Metallography and 

Microstructures, G.F. Vander Voort, editor, pp 644–669 
[9] Zhou, X.F., Fang, F.,  Jiang, J,Q.,  A Study on the Microstructure of AISI M2 High Speed Steel Manufactured 

by Continuous Casting Advanced Materials Research (Volumes 146 - 147) 
[10]  Rejane A. Nogueira, Odília C.S. Ribeiro, Maurício David Martins das Neves, Lucio Salgado, Francisco 

Ambrozio Filho, Effect of Heat Treatment on Microstructure of Commercial and Vacuum Sintered High Speed 
Steels AISI M2 and T15 Materials Science Forum (Volumes 498 - 499) pp 186-191 

[11]  Rejane A. Nogueira, Oscar O. Araújo Filho, Leonardo F.M. Souza, Joao Franklin Liberati, Lucio 
Salgado,Francisco Ambrozio Filho   Grain Size of Commercial High Speed Steel Materials Science 
Forum (Volumes 530 - 531), pp 16-21 

[12]  Chaus, A.S. Hudáková M. Wear resistance of high-speed steels and cutting performance of tool related to 
structural factors, Wear 267, 1051–1055 (2009)  

[13]  Serna M. M., Jesus E. R. B., Galego E., Martinez L. G., Corrêa, H. P. S., Rossi J. L. An Overview of the 
Microstructures Present in High-Speed Steel-Carbides Crystallography Materials Science Forum Vol 530-
531, 48-52 (2006) 

http://www.scientific.net/author/Xue_Feng_Zhou_1
http://www.scientific.net/author/Feng_Fang
http://www.scientific.net/author/Jian_Qing_Jiang
http://www.scientific.net/AMR
http://www.scientific.net/author/Rejane_A_Nogueira
http://www.scientific.net/author/Odilia_C_S_Ribeiro
http://www.scientific.net/author/Mauricio_David_Martins_das_Neves
http://www.scientific.net/author/Lucio_Salgado
http://www.scientific.net/author/Francisco_Ambrozio_Filho
http://www.scientific.net/author/Francisco_Ambrozio_Filho
http://www.scientific.net/MSF
http://www.scientific.net/author/Rejane_A_Nogueira
http://www.scientific.net/author/Oscar_O_Araujo_Filho_1
http://www.scientific.net/author/Leonardo_F_M_Souza
http://www.scientific.net/author/Joao_Franklin_Liberati
http://www.scientific.net/author/Lucio_Salgado
http://www.scientific.net/author/Lucio_Salgado
http://www.scientific.net/author/Francisco_Ambrozio_Filho
http://www.scientific.net/MSF
http://www.scientific.net/MSF


Gül, F. 

 

 

610 

[14]  Serna M.M., Rossi, J.L., MC complex carbide in AISI M2 high-speed steel, Materials Letters 63, 691–693 
(2009)  

[15]  O.P. Modia, Pallavi Pandit a, D.P. Mondala, B.K. Prasad, A.H. Yegneswaran a, A. Chrysanthou High-stress 
abrasive wear response of 0.2% carbon dual phase steel: Effects of microstructural features and 
experimental conditions, Materials Science and Engineering A 458, 303–311 (2007)  

[16]  Sari N.Y., Yilmaz,M. Investigation of abrasive + erosive wear behaviour of surface hardening methods 
applied to AISI 1050 steel, Materials and Design, 27, 470–478 (2006)  

[17]  Bressan J.D., R. Hesse Silva E.M. Abrasive wear behavior of high speed steel and hard metal coated with 
TiAlN and TiCN, Wear, 250, 561–568 (2001)  

[18]  Bejar, M.A., Moreno, E. Abrasive wear resistance of boronized carbon and low-alloy steels, Journal of 
Materials Processing Technology Volume 173, Issue 3, 352-358 (2006). 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09240136
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09240136
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S0924013606X02650&_cid=271356&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=631e7c5d429eefd7821530f3ca0f5449


International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

611 
 

AŞINMAYA DİRENÇLİ KROM-VANADYUM ALAŞIMLI SOĞUK İŞ 
TAKIM ÇELİKLERİNİN ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞI 

 
 

Onur YAMANOĞLUa
 ve Ferhat GÜLb

 
a 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitütüsü, Ankara: onuryamanoglu@hotmail.com 
b 

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara: 
fgul@gazi.edu.tr 

 
Özet 
 
Cıva çeliği olarak bilinen AISI L2 çelikleri, kılavuzlar, iticiler, pimler, deliciler, zımbalar, havşa açma takımları, 
matkaplar, raybalar, oyma takımları, kılavuz pimleri, burgulu matkaplar, vida dişi kılavuzları, delik açma zımbaları, 
eğeler, raspalar, miller, cerrahi takımların ve hassas ölçü gerektiren makina parçalarının üretiminde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada,  aşınmaya dirençli krom-vanadyum alaşımlı soğuk iş takım çeliklerinin abrasif 
aşınma davranışı araştırılmıştır. Satın alınmış ve su verilmiş, temperlenmiş çelik numuneler pin on disk cihazında 
0,2 m/sn kayma hızında 100 Mesh zımpara üzerinde 10, 20 ve 30 N yük altında test edilmiştir. Abrasif aşınma 
testi sonuçları,  sertleştirilmiş AISI L2 çeliğinin satın alınmış haldeki malzemeye göre yaklaşık 2 kat daha yüksek 
aşınma direncine sahip olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AISI L2 çelik, Abrasif aşınma, sertlik. 

 

ABRASİVE WEAR BEHAVIOUR OF WEAR RESİSTANT CHROMIUM-
VANADIUM ALLOYED COLD WORK STEEL 

 
 

Abstract 
 
AISI L2 steel which is known as silver steel are used for production of guides,  tappets, pins ,hammers, punches, 
countersink, sets, drills, reamers, carvingsets, guide pins, twist drills, thread guides, hole punches, metalwork, 
files, rasps, shafts, surgical equipment and the machine parts which require precision measumerent. In this study, 
abrasive wear behaviour of wear resistant chromium-vanadium alloyed cold-work steel was studied. Abrasive 
wear tests of AISI L2 steel as received and as quenched and tempered were performed on 100 Mesh abrasive 
paper and under loads of 10-30 N at sliding speed of 0,2 ms

-1
.  Abrasive wear tests results have shown that 

abrasive wear resistance of quenched and tempered AISI L2 steel is two times higher than as-received AISI L2 
steel. 

 

1. Giriş 
 
Ülkemizde cıva çeliği olarak isimlendirilen AISI L2 çeliği, krom ve vanadyum alaşımlı, kolay işlenebilen ve ısıl 
işlem yapılabilen, kesici kenarlardan parça kopmama özelliğine sahip, aşınmaya dirençli ve DIN 670 h8 
standardında göre hassas taşlanmış ve parlatılmış soğuk iş takım çeliğidir. Kullanım alanları genel olarak 
kılavuzlar, iticiler, pimler, deliciler, zımbalar, havşa açma takımları, matkaplar, raybalar, oyma takımları, kılavuz 
pimleri, burgulu matkaplar, vida dişi kılavuzları, delik açma zımbaları, eğeler, raspalar, miller, cerrahi takımlar ve 
hassas ölçü gerektiren makina parçalarıdır[1]. Çeliğe su vermekdeki amaç,  belli sıcaklığa kadar tavlanmış bir 
parçanın soğutularak martensitik bir yapı oluşturmaktır.  Bu amaç için gerekli soğutma hızlı, su verilecek parçanın 
büyüklüğüne, çeliğin sertleşebilme eğilimine ve su verme ortamına bağlı olarak değişir. Su verilmekte olan 
parçanın bünyesinde çatlamalara veya çarpılmalara neden olarak,  anormal dönüşüm gerilmelerine meydan 
vermemek için soğutma hızı,  gereğinden daha yüksek olmamalıdır. Eğer soğuma hızı çok düşükse, uygun bir 
sertlik elde edilmez,  soğutma hızı çok yüksek ise, genellikle çarpılmalar ve çatlamalar meydana gelir. En fazla 
arzu edilen su verme hızı, en uygun bir sertlik sağlamaya yarayan, en ağır soğutma hızıdır[2].  Malzemelere 
aşınma dayanımlarını arttırmak için uygulanan ısıl işlemlerinden bazıları;  sementasyon, borlama, suda veya 
yağda sertleştirme işlemidir. Sementasyon, östenit sıcaklığında karbon emdirilip, su verme işlemidir. Borlama ise 
bu sıcaklıklarda bor emdirme işlemidir. Suda sertleştirme ise yine bu sıcaklıklarda malzemenin ısıtılıp su verme 
işlemidir[3].  Malzemelerin aşınma direnci sert partiküllerin miktarına, boyutuna, dağılımına ve matris ile takviye 
elemanlarının sertliğine ve kırılma tokluğuna bağlıdır [4]. Abrasif aşınma bir ölçüde farklı bir durumda, sert, abrasif 
parçacıkların kayan iki yüzey arasına ithal edilip bunlardan malzeme aşındırmaları halinde de ortaya çıkar. Bu 
abrasif aşınma seklinin mekanizması, bir abrasif taneciğin geçici olarak kayan yüzeylerden birine yapışıp ya da 
onda yataklanıp öbüründe bir oluk açması seklinde düşünülmektedir[5]. 
 
Bu çalışmada satınalınmış ve su verilmiş AISI L2 soğuk iş takım çeliklerinin abrasif aşınma dirençlerinin farklı 
aşınma yükleri altında değişiminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
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2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada AISI L2 soğuk iş takım çeliği kullanılmıştır. Çeliğin kimyasal bileşimi Çizelge 1’de gösterilmiştir. 
Çalışmada AISI L2 çeliğine su verme işlemi ve temperleme ısıl işlemi uygulanmıştır. Parçanın karmaşık şekilli 
olmasından dolayı Şekil 1’de gösterilen gerilim giderme tavlamasına gerek duyulmamıştır. Su verme işlemi için 
numuneler 840°C de 1 saat östenitlendikten sonra yağ banyosunda su verilmiş, daha sonra 150°C de 2 saat 
süreyle temperlenmiştir. 
             

Çizelge 1. AISI L2 soğuk iş takım çeliğinin kimyasal bileşimi(%) 
 

C Mn Si P S Cr V 

1.1-1.25 0.2-0.4 0.15-0.3 0.03 max. 0.03 max. 0.5-0.8 0.07-0.012 

 
Daha sonra aşınma testleri pin on disk cihazında 0,2 m/sn kayma hızında 100 Mesh zımpara üzerinde 10, 20 ve 
30 N yük altında test edildi. Abrasif zımpara üzerinden aşınan numuneler aşınma yönüne dik şekilde hareket 
ettirilmiştir, böylece deneylerde, numuneler daima temiz abrasif zımparaya temas ettirilecek şekilde yapılmıştır. 
Deneyde önce numuneler etil alkolle temizlendikten sonra 0,1 mg hassasiyetindeki elektronik terazide tartıldıktan 
sonra aşınma testi uygulanıp, tekrar etil alkolle temizlenip 0,1 mg hassasiyetindeki elektronik terazide tekrar 
tartıldıktan sonra, aşınma sonuçları 3 testin ortalaması olarak alınmıştır. 
 
Aşınma deneylerinden önce aşınma numunelerinden kesilmiş olan numuneler soğuk işlem ile polyestere 
gömüldükten sonra standart metalografi işlemler uygulanmıştır. Uygulanan işlemler için öncelikle numuneler 
zımparalama işlemine tabı tutularak 200, 400, 600, 800 ve 1200 Mesh zımparalar kullanılarak zımparalanmış 
daha sonra 3 mikron elmas pasta kullanılarak parlatma işlemi uygulanmıştır. Parlatma işleminden sonra 
malzemeye % 2’lik nital kullanılarak dağlama işlemi yapıldı ve mikro yapısının incelenmesi için Prior marka optik 
mikroskop kullanılmış, görüntüler kamera ve uygun program aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. 
 
Sertlik testleri için numunelerin üzerinde Instron Wolpert marka Vickers sertlik ölçüm cihazı ile 30 kg yük 
kullanılarak HV30 sertlik testi uygulanmıştır. Her bir numune için 5 sertlik testi yapılmış ve bu değerlerin 
ortalaması alınmıştır. 
 

 
 

Şekil 1. AISI L2 malzemeye uygulanan su verme işlemi ve sıcaklık zaman dönüşüm diyagramı ve temperleme 
sıcaklığına göre sertliğin değişimi 

 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
AISI L2  soğuk iş takım çeliğinin satın alınmış ve su verilmiş, temperlenmiş halinin mikro yapıları Şekil 2’de 
verilmiştir. AISI L2  soğuk iş takım çeliği malzemenin satın alınmış halde kaba bir mikro yapıya sahip olduğu, su 
verme ve temperleme işlemi neticesinde yapının önemli oranda incelme sergilediği görülmektedir. Detaylı 
mikroyapısal inceleme yapılmamış olmakla beraber, literatür verilerine göre L2 çelik malzemenin suverme 
temperleme işleminden sonra mikroyapının kalıntı östenitle beraber temperlenmiş martenzit ve metalik karbürlere 
sahip olduğu belirtilmektedir. 
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(a) (b) 

 
Şekil 2. a) Satın alınmış, b) su verilmiş ve temperlenmiş 2210 soğuk iş takım çeliği malzemenin mikroyapıları  

 
Şekil 3’de AISI L2  soğuk iş takım çeliğinin işlemsiz ve su verilmiş halde sertlik değerlerinin karşılaştırılması 
yapılmıştır. Uygulanan sertlik testi neticesinde elde edilen sonuçlara göre işlemsiz AISI L2  soğuk iş takım 
çeliğinin ortalama olarak 261,4 HV30 sertlik değeri elde edilirken, su verilmiş ve temperlenmiş AISI L2  soğuk iş 
takım çeliğinde ise ortalama olarak 505 HV30 sertlik değeri elde edilmiştir. Bu verilere göre Şekil 3’de görüldüğü 
gibi su verilmiş ve temperlenmiş AISI L2  takım çeliğinin sertlik değerinin, işlemsiz AISI L2  takım çeliğinin 2 katı 
olduğu tespit edilmiştir. Çeliğin cinsine bağlı olarak, belli bir sertleştirme sıcaklığında yapıyı östenite çevirip; su, 
yağ veya tuz banyosunda su vererek daha gergin bir yapı olan martenzit yapıyı oluşturmak sertleştirmenin 
prensibidir. Martenzit çeliğin östenitleme sıcaklığından su verilip, sertleştirildiğinde iç yapısında elde edilen yapı 
türlerinden biridir. Hacim merkezli tetragonal yapılı demir içerisinde hapsolmuş karbon atomlarına aşırı doymuş 
katı ergiyik olup istenilen bir yapıdır. Yapısal değişim neticesinde karbon atomu hücre içerisinde hapsolduğundan 
sertlik artışı olur[6]. Şekil 2’de görüldüğü gibi satın alınmış AISI L2  çeliğinin yapısı su verme ve temperleme işlemi 
ile martenzitin oluşması ve karbürlerin ince şekilde dağılmış olması bu sertlik artışının önemli oranda 
gerçekleşmesinin nedeni olmuştur. Kromun, çeliğin sertleşebilirliğini, aşınma dayanımını ve sıcaklığa 
mukavemetini arttırdığı belirtilmektedir. Karbürler metaller ve karbondan meydana gelen bileşiklerdir. Çeliğin 
içerisindeki mevcudiyetleri, çeliğin aşınma dayanımını artırır. Cr, Mo, V ve W gibi elementler çelik içerisinde 
karbür yapıcı elementlerdir[6]. Katık elemanı olarak çeliklere en fazla katılan elemandır. Kuvvetli karbür teşkil 
eder. Çelikteki karbonla birleşerek çok sert olan krom karbür meydana getirir. Krom çeliğin dönüşmesini 
yavaşlatır. Dönüşme hızının düşük olması nedeniyle kromlu çelikler daha fazla ve çekirdeğine kadar sertleşir. 
Krom çeliğin ince kristalli olmasını sağlar. Krom çeliklerin akma direncini, dayanımını ve sertliğini önemli derecede 
yükseltir. Yüksek aşınma mukavemeti verir ve kesme özelliğini artırır[7]. 
 
 

 
 

Şekil 3. İşlemsiz ve su verilmiş, temperlenmiş AISI L2 soğuk iş takım çeliğinin sertlik değerleri 
 
Herhangi bir belli aşındırıcı kullanıldığında bir yüzeyin abrasif aşınma derecesi, yüzeyin sertliği ile ters orantılıdır 
[8]. İncelenen numunelerin abrasif aşınma testlerinden elde edilen aşınma kayıpları kayma mesafesinin 
fonksiyonu olarak Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü gibi su verme işlemi yapılmış AISI L2  cıva çeliği 
satın alınmış haline göre daha yüksek bir aşınma direnci göstermiştir. Özellikle artan yük ile beraber ısıl işlem 
uygulanan AISI L2  cıva çeliğinin aşınma direnci satın alınmış haline oranla 2 kat daha fazla artmıştır. Bhakat ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada [9] özel çamur şartları altında tarımsal ekipmanları simüle etmek üzere 
tasarlanan deneysel çalışmada yumuşak çelikle kıyaslandığı zaman yüksek karbonlu çelik, borlu çelik ve % 0.45 
krom içeren krom çeliğinin sırasıyla 2.28, 2.50, 2.53 kat daha fazla olduğu aşınma dayanımı elde edilmiştir. Sonuç 
olarak bu çalışmada kullanılan 0.5 – 0.8 kromlu çelikten daha az krom içeren (% 0.45) kromlu malzemenin dahi 
yüksek aşınma direnci sergilediği literatürde de ifade edilmektedir.  
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Şekil 4. Satın alınış ve ısıl işlem yapılmış haliyle 2210 cıva çeliğinin 10 20 ve 30 N ağırlık altındaki aşınma 
durumları 

 
Ay ve Hasçalık’ın % 4, % 8 ve % 12 oranlarında ferrokrom tozları içeren Fe-C-Mo-FeCr kompozitinin abrasiv 
aşınma davranışına krom karbürün (Cr7C3) etkisi başlıklı çalışmasında [10] ,  yükün artması aşındırıcı tanelerin 
daha derine nüfuz etmesine neden olarak, ağırlık kaybını arttırdığı belirlenmiştir. Tabur ve arkadaşlarının 
borlanmış Hardox 400 çeliğine uyguladıkları abrasif aşınma testi neticesinde,  yükün artması ile birlikte aşınma 
yüzeylerinde daha derin ve geniş deformasyon izlerine rastlandığı tespit edilmiştir[11]. Şekil 5’de AISI L2 soğuk iş 
takım çeliğine ait farklı yüklerde abrasif aşınma dayanımı ile ilgili sonuçlarda verilmiştir. 10 N yük altında 2210 
çeliğinin satın alınmış malzemede 60 meshlik zımparada en büyük aşınma kaybı gözlenirken, en düşük aşınma 
miktarı su verilmiş AISI L2  çeliğinin 180 Mesh zımpara kullanılarak elde edilmiştir. 20 N ve 30 N yük 
uygulandığında ise yine aynı şekilde işlemsiz AISI L2  çeliği 60 mesh zımparada en yüksek aşınma sergilerken,  
su verilmiş AISI L2  çeliğinin 180 Mesh zımpara kullanılarak en düşük aşınma kaybı elde edilmiştir. Sonuç olarak 
tüm numune ve yük uygulamalarında zımpara kalınlığı azaldıkça abrasif aşınma kaybı da azalmaktadır. 
 

Tabur ve arkadaşlarının borlanmış Hardox 400 çeliğine uyguladıkları abrasif aşınma testi neticesinde 80 mesh ve 
120 mesh Al2O3 zımparada aşınma durumları incelendiğinde, 80 mesh Al2O3 zımparadaki aşınma miktarının, 120 
mesh Al2O3 zımparadaki aşınma miktarından daha fazla olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda 
aşındırıcı tane büyüklüğü arttıkça, malzemenin aşınmaya karşı direncinin azaldığı tespit edilmiştir[11]. 
 
 

 
 

Şekil 5. AISI L2 (2210) çeliğinin farklı yüklerdeki aşınma dirençleri 
 

 
 

Şekil 6. AISI L2  (2210) soğuk iş takım çeliğinin farklı yüklerdeki aşınma dirençleri 
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Şekil 6 incelendiğinde, 10 N yük altında 60 mesh ve 80 mesh zımpara boyutlarında işlemsiz AISI L2  soğuk iş 
takım çeliğinin aşınma dayanımının değişim göstermediği ve dolayısıyla zımpara boyutunun etkili olmadığı 
gözlenirken, su verilmiş AISI L2  soğuk iş takım çeliğinin ise su verilmemiş malzemeye göre yaklaşık olarak % 30 
oranında aşınma kaybının azaldığı gözlenmiştir. Buna karşılık su verilmiş AISI L2 soğuk iş takım çeliğinin 80 ve 
100 mesh aşındırıcı boyutlarında aşınma kaybında değişim meydana gelmediği, zımpara boyutunun 180 mesh 
boyutuna düşmesiyle aşınma miktarının yaklaşık olarak % 40 oranında azalma gösterdiği belirlenmiştir. 20 N yük 
altında su verilmiş AISI L2 soğuk iş takım çeliğinin 60, 80, 100 mesh zımpara boyutlarında, su verilmemiş AISI L2 
soğuk iş takım çeliğinin 180 mesh zımpara altında hemen hemen eşit aşınma kaybı sergilediği gözlenmiştir. 
Sadece su verilmiş AISI L2 soğuk iş takım çeliğinin 180 mesh zımpara boyutunda aşınma kaybının önemli oranda 
azaldığı tespit edilmiştir. 30 N içinde buna yakın sonuçların olduğu belirlenmiştir. 
 
Düşük alaşımlı özel çelikler, L gurubu çelikler olarak sınıflandırılmaktadır. Başlıca ana alaşım elementleri krom ve 
vanadyum olup, bu elementlerin yanında 0,5-1,1 karbon ve az miktarda nikel ve molibden içerir. AISI L2 (2210) 
çelikleri sığ sertleşen çeliklerdir. Yağda su verme ile 13 mm derinlikte 57 Rc sertlik değeri elde edilmektedir[12].  
Her ne kadar çok fazla sertleşme derinliği göstermemekle beraber, AISI L2 çelikleri nispeten ekonomik olup, 
aşınma açısından yeterli sertleşme derinliği ve aşınma direnci sağlanabilmektedir. 

 

4. Sonuçlar 
 
1. Yapılan su verme işlemi neticesinde sertliğin yaklaşık olarak % 100 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 
2. Artan sertlikle birlikte abrasif aşınma miktarının yaklaşık olarak ortalama % 50 oranında azaldığı görülmüştür. 
3. Zımpara kalınlığının ve uygulanan yükün, aşınma direncini önemli ölçüde etkilediği bir kez daha görülmüştür. 
4. En düşük aşınma kaybının 180 mesh zımpara boyutunda elde edildiği tespit edilmiştir. 
5. En iyi aşınma direncinin su verilmiş çeliklerde olduğu dolayısıyla su verme işleminin aşınma direncini arttırıcı 

bir etki yarattığı tespit edilmiştir. 
6. Yükün 10 N’dan 30 N’a yükselmesi ile işlemsiz malzemede aşınma miktarının 3 kat arttığı, su verilmiş 

malzemede ise ortalama 2 kat arttığı belirlenmiştir. 
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Abstract 
 
Effects of austempering time and temperature on microstructure and dry sliding wear behavior of a Mn-Ni-Cu-Mo 
alloyed ductile iron, in lower ausferrite region was investigated. Ductile iron samples with desired chemical 
composition were prepared according to ASTM A897M (1990) standard. Austenitized samples were austempered 
at 260 °C, 290 °C and 320°C for 30, 60, 90 and 120 minutes. The wear tests were conducted by Block-on-Ring 
testing machine according to ASTM G77-98 standard, under a load of 75N and a displacement speed of 3.27 m/s. 
The experimental outcomes indicate that the sample austempered at 260 °C for 90 minute has the maximum 
relative wear resistance (RWR=33.43) in comparison with as-cast sample. The X-ray diffraction patterns of wear 
debris and the SEM observations of worn surfaces and cross-section of worn surfaces together with wear debris 
showed that delamination is the dominant wear mechanism in the ADI samples. 
  
Keywords: Ausferritic Ductile Iron, Austempering time and temperature, dry sliding wear, relative wear 

resistance, delamination mechanism. 

 

1. Introduction 
 
Austempered Ductile Iron (ADI) has unique microstructure of ferrite and austenite known as ausferrite which gives 
a remarkable wear resistance and mechanical properties to it [1,2]. These considerable mechanical properties 
resulted in a daily increasing use of ADIs in fabrication of industrial components like gears, pinions, crankshafts, 
bearings, grader blades and similar parts that require improved wear resistance [2,3]. There are a lot of 
investigations in literatures about the wear resistance behavior of ADIs in a variety of abrasive mediums. The 
reported properties include sliding wear resistance, impact wear resistance and rolling wear resistance [3-8]. 
Fordyce and Allen [5] have showed that ADI has such a high un-lubricated sliding wear resistance that its wear 
resistance is equal to high hardness steels especially at high sliding velocities. Liu Ping and Bahadur [6] have 
found that austempered steels with same matrix microstructure with ADI has higher wear resistance, because the 
graphite in ADI is a weakness site and empty voids of graphites act as micro-cracks nucleation sites [7]. Prasnna 
et al. [9] and Voight et al. [10] both believe that fine ausferritic microstructure leads to considerable increase in 
relative wear resistance (RWR). Haseeb et al. [11] showed that the TRIP mechanism is responsible for wear 
behavior of ADIs. Furthermore, Schissler et al. [12] and Owhadi et al. [13] found that a fraction of retained 
martensite less than 0.1% has improvement in wear properties. In these cases, the austenite phase is not rich in 
carbon and under the mechanical stresses transforms to martensite. They also believe that work hardening of 
ferrite is another factor in wear properties improvement of these types of ADIs. In another similar work, Nili et al. 
[14] showed that at a ADI containing 0.75% Mn, the wear resistance increases proportional to increasing the 
retained austenite carbon content and decreasing the Untransformed Austenite Volume (UAV). 
 
In this work, the effects of austempering time and temperature on dry sliding wear behavior of Mn-Ni-Cu-Mo 
alloyed ADIs with respect to microstructural features and hardness was investigated. Moreover, the effect of 
austempering treatment on relative wear resistance of ductile iron was investigated and dominant wear 
mechanism in ADI samples was discussed. 

 

2. Experimental Procedure 
 
2.1. Model preparation, molding, melting and casting 
 
The Mn-Ni-Cu-Mo ductile iron used in this work was produced in a low frequency induction furnace by melting raw 
materials consisting of 60%wt ductile iron returns and 40%wt steel scraps. Pure copper, 99.9% pure electrolytic 
nickel and ferromolybdenum (65-70% Mo) were employed as alloying elements. After preparation of melt with 
desired composition, the inoculation was implemented in the furnace nozzle before pouring the melt, using a Fe-
75%Si alloy at 1470±5°C. The spheroidization treatment was performed by sandwich method using a Fe-Si-
5.5%Mg alloy at a preheated crucible. The melt was poured in CO2 hardened silica sand and sodium silicate 
molds with a Y-block shape according to ASTM A897M-90 standard at 1410±5°C. For chemical analysis of 
casting by photospectrometery, 3 disks with 30mm diameter and 3.5mm thickness was cast in a copper mold 
followed by grinding and degreasing. 
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2.2. Austempering heat treatment 
 
wear test samples were prepared from lower part of Y-blocks according to ASTM G77-98 and were austenitized 
in a salt bath furnace with 50%NaCl-50%NaCO3 composition at 900±3°C for 90 minutes, followed by rapid 
quenching in another salt bath with 40%NaNO2-40%NaCO3-20%KNO3 composition at 260, 290 and 320°C for 30, 
60, 90 and 120 minutes and then water cooled to room temperature. 

 
2.3. Optical Microscopy, SEM, Heat tinting and UAV determination 
 
Metallographic samples with 10×10×18 mm dimensions were ground using 120, 240, 500, 800, 1200, 2500 and 
5000 sandpapers respectively, followed by polishing with felt. After cleaning with alcohol, samples were dried. An 
Olympus PMG3 optical microscope equipped with Olympus DP11 digital camera was employed for 
metallographic picture preparation. The samples were analyzed in as-cast condition without etching and after 
etching with nital 2% for graphite nodule count, nodularity measurement and matrix phase determination, 
respectively. In order to investigate the effect of austempering time and temperature on the microstructure, some 
ADI samples also prepared in similar metallography technique.  
 
Topography of worn surfaces, cross section of worn surface and wear debris was studied using the secondary 
electrons of LEO 440i SEM with tungsten filament and vacuum range of 10

-5
 torr at different magnification at 

desired acceleration voltage. 
 
Heat tinting treatment according to Kovacs [15] principles was employed for determining the amount of 
Untransformed Austenite Volume (UAV) and probably martensite. Due to this treatment, the intercellular areas of 
UAV can be seen with pale blue color, retained austenite with pale purple and ferrite with yellow pale brown. The 
heat tinted samples were analyzed quantitatively using Olympus DP12 image analyzer. Average value of 5 points 
of each sample was reported as UAV amount of sample. 

 
2.4. Calculation of retained austenite using X-ray diffraction (XRD) 
 
The amount of retained austenite (R) was measured by X-ray diffraction in a Bruker D8 Advanced diffractometer 

using CuK radiation in range (2) of 40 to 100° with speed of 0.04 °/sec. In this case, the volume fraction of 
retained austenite was quantified using the ASTM E975-84 standard [16]. In order to increase the accuracy of 
calculations the diffraction peaks of (200), (110) and (211) planes of BCC ferrite and (111), (200) and (220) 
planes of FCC austenite were used in the calculation. 

 
2.5. Hardness measurement and wear tests 
 
Because of low accuracy of Brinell hardness test method at hardnesses above 500 BHN, the Vickers hardness 
measurement method with pyramidal indenter at 10Kg loading was chosen for hardness measurement of 
samples. For this purpose, a digital universal hardness tester, Ernst AT200 DR1997, was employed. Each 
reported hardness value is average of measured hardness at 8 points.  
 
The wear test of ADI and as-cast samples were conducted by block-on-ring machine according to ASTM G77-98 
standard. The wearing ring was a case hardened 41CrMo4 steel with surface hardness of 62 HRC. The linear 
speed of machine was 3.27 m/sec and a 75N load was applied to samples. Surface of samples were polished up 
to 1000 sandpaper before the test. The weight reduction of samples was measured using a digital balance with 
0.1 mgr accuracy, at distances of 2500, 5000, 7500 and 10000 m. The obtained debris from worn sample and 
worn samples were kept in silica gel desiccators to avoid oxidation. 

 

3. Results and discussions 
 
3.1. Microstructural analysis 
 
The chemical composition and microstructural features of as-cast samples are given in Table 1. The micrographs 
of un-etched samples showed the high nodularity and spheroidization efficiency, steady distribution of 
spheroidized graphites and after etching showed that matrix of samples is ferrite-pearlite and lack of carbide in 
microstructure, which is verified by ammonium persulfate etching test too, in which the matrix microstructure seen 
as black and carbides are seen as white regions [17]. This phenomenon is related to high contents of Ni and Si in 
samples which both promote graphite production and hinder the formation of carbides [18]. 
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Table 1. Chemical composition and microstructural features of cast samples. 
 

Microstructural Features Chemical Composition 

Graphite 
Size 

Nodule 
Count 
mm

-2
 

Nodularity 
% 

Pearlite 
% 

Ferrite 
% 

%S %P %Mg %Mo %Cu %Ni %Mn %Si %C 

7, 6, 8 175 – 200 > 90 25-30 70-75 <0.013 <0.015 0.052 0.15 0.50 1.01 0.24 2.35 3.47 

 
 

   
(c) (b) (a) 

   
(f) (e) (d) 

   
(i) (h) (g) 

 
Figure 1. Micrographs of ADIs austenitized at 900°C for 90 min followed by austempering at: 

a) 260°C / 30min b) 260°C / 60min c) 260°C / 120min 
d,g) 260°C / 90min e,h) 290°C / 90min f,i) 320°C / 90min 

 
The microstructures of some ADI samples are given at Figure 1. As seen, at a given temperature, with increasing 
the austempering time, UAV (the white areas at (a) to (d) micrographs in Figure 1) decreases pursuant to bainitic 
transformation development. Noticing to these micrographs, it can be seen that bainitic blades nucleated around 
the graphite spheres and grew to intercellular regions. On the other hand, segregation of alloying elements such 
as Mn and Mo around the graphite spheres puts off the bainitic transformation at these regions [14, 18-20]. In 
addition, it can be seen that, increasing the temperature results in decreasing the UAV (Figure 1; d, e, f), 
increasing the thickness of bainitic ferrite plates and coarsening the structure (Figure 1; g, h, i) such that at 260°C 
the morphology of bainitic ferrite is acicular but with increasing the temperature, the morphology of plates 
changes to feather like shape. The shortening and thickening of bainitic ferrite plates due to increasing of 
austempering temperature is a result of increasing the ratio of growth rate to nucleation rate of bainitic ferrite. 
Since, there is no free ferrite or pearlite at microstructures shown in Figure 1, it can be found that austempering 
time and temperature were suitable and all samples were austenitized completely and the rate of conveying the 
samples from austenitizing bath to austempering salt bath was appropriate. 

 

20m 

4m 4m 4m 

20m 20m 

20m 20m 20m 
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3.2. Evaluation of amount of R and UAV in austempered samples 
 
The Figure 2 and 3 show the variation of untransformed and retained austenite as a function of variation of 
austempering time at different temperatures. As mentioned before, decreasing of UAV with increasing of 
austempering time (at all three temperatures) is a result of bainitic transformation progression. Due to nucleation 
and growth of bainitic ferrite plates, the available carbon migrates to adjacent austenite phase through diffusion. 
Austenite enrichment in carbon causes to its transformation to retained austenite which is stable at ambient 
temperatures. Because of diffusive nature of bainitic ferrite growth and effect of temperature in development of 
diffusion transformations, increasing the austempering temperature must reduce the UAV, efficiently [14,20-24]. 
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Figure 2. The variation of UAV vs. austempering time at different austempering temperatures. 
 

When carbon concentration of austenite increases due to growth of ferrite plates up to 1.8-2.2 wt%, the austenite 
becomes stable. This austenite which is commonly called retained austenite can be seen as silvery regions 
between bainite plates. Therefore, increasing the austempering time at Figure 3 results in progression of 
transformation and increasing the retained austenite. Following reduction is related to initiation of second 
austempering stage and decomposition of retained austenite to ferrite and carbide. 
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Figure 3. The variation of retained austenite vs. austempering time at different temperatures. 
 
Increasing the austempering temperature causes to increase of diffusion coefficient of carbon at ferrite and 
austenite and results in increasing the migrated carbon from ferrite to austenite and increasing the retained 
austenite volume. Progressive increase of retained austenite with increment of austempering temperature at all 
times is evident at Figure 3 in agreement with results of Bahmani [24], Moore [25], Kovacs [26] and other workers 
[22,27,28]. 
 

3.3. Evaluation of hardness test results 
 
It can be found from Figure 4 that austempered samples due to higher hardness of bainitic matrix than ferritic-
pearlitic matrix, show higher hardness than as-cast samples. It can be observed also that increasing 
austempering time up to 90 minutes at all temperatures results in decreasing the hardness; it is due to 
progression of bainitic transformation and increasing retained austenite (with lower hardness)  and increasing the 
austempering time above 90 minutes, results in slight increase of ADI samples hardness at all temperatures. 
Initiation of second stage of austempering reaction and decomposition of carbon rich austenite (which is produced 
during the first stage) to ferritic bainite and carbide are responsible for this slight increase of hardness 
[8,19,20,22,25]. 
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Figure 4. The variation of Vickers hardness of samples vs. austempering time. 

 
Increasing the austempering temperature, causes to a severe reduction of hardness, because, as microstructural 
studies showed, temperature increment reduces the fineness of ausferrite structure of samples and increases the 
retained austenite. 

 
3.4. Evaluation of wear test results and determination of mechanism   
 
Specific wear curves (weight reduction as a function of sliding distance) for ADI and as-cast samples at a load of 
75N are given at Figure 5. It can be seen that specific curve of all samples comprises two linear segments. The 
first segment with higher slope is related to run-in period. At initiation of wear test and low sliding distance, due to 
roughness of worn surfaces (sample surface and rotating ring (counterface)), the actual contact surface i.e. total 
area of asperities in contact with together, is very lower than nominal contact surface and therefore the increase 
of applied stress at encountered area causes to increase of weight reduction of samples due to wear. With 
continuing the test and increasing the sliding distance, the roughness of surfaces decreases and the actual 
contact surface approaches to nominal value and applied stress decreases and wear rate attains a steady state 
value. At run-in period, the wear behavior is very dependent on microstructure, material specification and surface 
characteristics of material. The comparison of weight loss of cast samples (with ferritic-pearlitic matrix and 
hardness of 236.7 HV) with each one of austempered samples (with ausferrite matrix and minimum hardness of 
418.8 HV) at the ending segment of run-in period (after 2500 m sliding distance) shows this fact. 
 
Special wear rate or Lancaster coefficient of wear (K) which is defined as removed volume (or mass) by wear (as 
mm

3
 or gr) per sliding distance (as m) per unit of applied load at contact area (as N) and usually expressed as 

grN
-1

m
-1

 or mm
3
N

-1
m

-1
 shows the nature of substances during the wear under applied load. Figure 6 shows the 

variation of special wear rate of ADI samples as a function of austempering time at different temperatures in 
comparison with as-cast sample. As seen, with increasing the austempering time, in line with variation of 
hardness the coefficient of K at a constant austempering temperature, initially decreases and increases again. 
These variations are in contrast with retained austenite variation, which is the required phase for toughness of 
subsurface layers, work hardening and transformation to martensite by TRIP mechanism. For transformation of 
austenite to martensite, the stress level during the wear must be at a level that the condition of instability of 
austenite is provided. According to selected wear test which is a test with high stress atmosphere, it seems that 
considerable different between the obtained value for austempered and cast samples is related to this 
phenomena. This is in agreement with findings of Gundlach [8], Hayrynen [31], Shepperson [32] and others 
[1,14,20,33]. 
 
To facilitate the expression of wear resistance of ADI sample and compare it with cast sample the Relative Wear 
Resistance (RWR) parameter is defined as: 
 

sampledesiredoflossWeight

samplecastoflosssWeight
RWR

 
 
As seen in Figure 7, the austempering treatment has a great influence on improving the wear resistance of 
samples in such a way that the minimum RWR is related to a sample austempered at 320°C for 30 minutes, 
which is 16.12 times better than as-cast sample. Noticing to Figure 7, it can be found that at all three 
austempering temperatures, with increasing the austempering time up to 90 minutes, RWR initially increases but 
by further increasing of time up to 120 minutes, decreases because at short austempering times, the amount of 
UAV is high (Figure 2) and since during the austempering treatment it has not enough time to be enriched with 
carbon, therefore, becomes thermally instable and at ambient temperatures can be seen as austenitic-martensitic 
or martensitic-austenitic microstructure (Figure 1 (g,h)) and consequently, the wear properties are collapsed. 
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Figure 5. The variation of weight loss of samples vs. sliding distance at applied load of 75N: 

Austempered at; a) 260°C, b) 290°C, c) 320°C and d) as-cast sample. 
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Figure 6. The variation of special wear rate vs. austempering time at different temperatures. 
 

33.43

0

5

10

15

20

25

30

35

2
6

0
/3

0

2
6

0
/6

0

2
6

0
/9

0

2
6

0
/1

2
0

2
9

0
/3

0

2
9

0
/6

0

2
9

0
/9

0

2
9

0
/1

2
0

3
2

0
/3

0

3
2

0
/6

0

3
2

0
/9

0

3
2

0
/1

2
0

ADI Samples

R
e
la

ti
v

e
 W

e
a

r
 R

e
si

st
a

n
c
e
, 

R
W

R

 
Figure 7. Relative Wear Resistance (RWR) of austempered samples under 75N applied load. 

 
On the other hand, at short austempering times, the amount of retained austenite, which is responsible for 
toughness of subsurface layers and a substance for useful transformation of austenite to martensite, is decreased 
(Figure 3). Increasing the austempering time up to 90 minutes results in decreasing the UAV and increasing 
retained austenite and therefore, improvement of wear behavior. The high carbon retained austenite under stress 
of wear atmosphere, in addition to work hardening, transforms to fine martensite and causes to increase of 
surface hardness. Furthermore, volume expansion due to this transformation creates a field of compression 
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stress, which tightens the cracks. Since these phenomena occur at surface layer and subsurface layers keep their 
tough ausferritic microstructure and whereas due to nature of transformation, after the wearing the surface and 
creation of new surfaces, these phenomena can be repeated, the wear resistance increases. By further 
increasing of time from 90 up to 120 minutes, RWR decreases because the retained austenite decreases. On the 
other hand, in spite of increase of surface hardness (Figure 4) the ductility and toughness decrease. These 
findings are in accordance with the results obtained by Haseeb [11], Schissler [12], Owhadi [13] and Perez [34]. 
 
The SEM micrograph of worn surface of ADI sample with optimum wear resistance (the sample austempered at 
260°C for 90 minutes) is given in Figure 8 that exhibits a crater due to wear, which is a mixture of oxide and 
metallic debris. In the center of this image, a void of graphite pull-out and its dragging to worn surface can be 
found.  
 
Figure 9 shows the SEM image of cross-section of worn surface of ADI sample at which, a void which is formed 
by pull-out and smearing of graphite to surface can be seen. This void is a preferred location for crack nucleation. 
Theses cracks after connection together are grown toward the worn surface. At Figure 10, the image of obtained 
debris is shown, in which particles of metal strip with layered structure and cracks at the edges of them and fine 
particles of oxides from wearing of ADI sample can be seen. Also agglomerations of oxide particles can be 
observed at this image. 
 
The XRD pattern of wear debris of ADI with optimum wear resistance is given at Figure 11. The presence of 
metallic and oxide particles is evident. 
 
 

 
 

Figure 8. SEM image of worn surface of ADI sample, 1000X. 
 
 

 
 

Figure 9. The SEM image of cross-section of worn surface of ADI sample. 
 

 

SD 

SD 
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Figure 10. The SEM image of worn debris of ADI sample. 
 
By considering the presence of subsurface cracks at graphite pull-out sites (Figure 9), presence of oxide and 
metallic flakes between the wear debris (Figure 10) and the image of worn surface which shows the oxide 
particles within the craters and cracked layers separating from surface and evidences from XRD pattern that 
shows the presence of oxide and metallic debris within the wear debris (Figure 11), it seems that a combination of 
delamination and mild oxidation mechanisms are responsible for wearing of ADI samples. The particles obtained 
due to plastic deformation and by delamination mechanism are trapped in worn surfaces and after work 
hardening, as a result of abrasion are converted to small particles, which have large surface area and under the 
heat of friction are oxidized. Progression of wear test and increasing the number of particles led to formation of a 
thin layer of these particles on sample surface that by reducing the friction, decreases the wear rate. However, by 
continuing the test this layer is removed from surface and led to formation of wear particles and degradation of 
surface by delamination mechanism. 
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Figure 11. The XRD pattern of wear debris. (The signed peaks with reverse triangle at pattern of ADI sample are 
related to Fe2O3.) 

 

4. Conclusions 
 
1. In austempered ductile iron specimens, at a given temperature, increasing the austempering time led to 

development of bainitic transformation and decreasing of UAV. At a given time, increasing the austempering 
temperature, decreases the UAV and fineness of ausferrite and changes the morphology of bainite from 
acicular to feather like shape. 

2. At constant austempering temperature, increasing the austempering time up to 90 minutes decreases the 
hardness by increasing the amount of retained austenite. Further increasing of time up to 120 minutes 
decreases the retained austenite and increases the hardness due to austenite transformation to ferrite and 
carbide and initiation of second stage of austempering transformation. 

3. At all austempering times, increasing the austempering temperature results in a considerable decrease in 
UAV amount and increase of retained austenite  and considerable decrease of ADI samples hardness. 

4. The variation of relative wear resistance of ADIs has same trend with variation of retained austenite versus 
austempering time, i.e. the maximum wear resistance at all temperatures corresponds to maximum amount 
of retained austenite at that temperature. 

5. In all austempering times, decreasing the austempering temperature due to considerable increase of 
hardness led to decreasing of final weight loss and increasing the RWR of austempered samples. 
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6. The austempering treatment increases the wear resistance of ductile iron considerably. In all austempered 
samples, the wear resistance is at least 16 times better than cast ductile iron with ferritic-pearlitic matrix. This 
amount is 33.43 times in the case of sample austempered at 260 °C for 90 minutes.  

7. The dominant wear mechanism in ADI samples is delamination and mild oxidation wear. 
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Abstract 
 
Blanking of sheet steels is one of the most frequently used processes in the manufacture industry. During the 
blanking processes, the wear of punch occurs due to the cycled contact of opposite surfaces. Therefore, the 
punch is exposed to high stresses and requires great resistance against wear. When worn tools are used, the tool 
surface directly affects the quality of sheet products and causes some surface defects. PVD coating of punch with 
a surface layer with improved hardness and low friction may reduce the wear. The aim of this study is to 
characterize tool wear of AlCrN coated punch used for sheet steel blanking. The worn punch surfaces were 
examined by scanning electron microscopy. Results showed that wear take place due to abrasion, adhesion, and 
delamination along sliding flank surfaces. Edge rounding and fracture of cutting edges were also observed. 
 
Keywords: Blanking, punch, tool wear, PVD coatings  

 
1. Introduction 
 
The research for wear resistant coatings is continuously developed in many applications like punching, blanking 
and trimming tools. The development of wear resistant surfaces by hard coatings arises from the need of 
increasing tool life and performances. In a blanking tool, the wear of punch and die directly affects the quality of 
parts by causing some defects during the blanking [1,2]. It is well known that the errors for the produced parts by 
blanking are: dimensional, positional, form and surface errors [3]. However, the most common errors are form 
errors such as edge draw-in, depth of crack penetration and burr height [1,3,4]. Therefore, the form errors should 
be prevented to improve the quality of sheet products.  
 
As is well known, PVD coatings are now available to increase the tool wear performance. According to the 
experimental studies on punchability of ultra high strength steels and tool wear carried out by Högman [5], wear 
can be reduced by PVD coating of the punch. They further established that cutting edge and punch corner are 
critical worn areas during blanking process. The mechanical and thermal conditions at coating surface determine 
the location of wear. Klocke and Raedt [6] have studied PVD coated tools and determined that the highest 
mechanical stress appears on cutting edge and coating surface, where the tribological conditions of blanking lead 
to temperatures around 400 °C and contact pressures of more than 3000 MPa.  The numerical simulations of Vaz 
and Bressan [7] have also shown that the maximum shear stresses occur near the punch corner.  
 
On the other hand, the type of coating layer is also crucial. TiN coating is used especially for machining tools [8]. 
However, the blanking is a cold working process and the high temperature durability is not necessarily required. 
Therefore, AlCrN coating with higher toughness properties are preferred to obtain higher resistance to wear [9]. 
Industrial trials and test results by Wang et al. [10] showed that tool life of AlCrN coated punch was more than 2.5 
and 5 times longer than that of TiN-coated and uncoated punches, respectively.  
 
PVD coatings are applied to the punch tools in sheet steel blanking operations. The wear of punch tools and the 
appearance of form errors can be delayed by AlCrN coatings through PVD deposition.  The purpose of the 
present study is to characterize tool wear of AlCrN coated punch used for sheet steel blanking.   

 
2. Materials and methods 
 
In the experiments, DIN 1.2379 (X155CrVMo 12-1) cold work tool steel was used as punch material. As work 
piece material, 1 mm thick and 75 mm wide cold-rolled DIN 1.0037 (S235JR) low-carbon steel strip was used. 
The chemical compositions are given in Table 1. Punches were hardened and then tempered to get a core 
hardness of 60 HRC. Microstructure of the punch consists of primary and secondary carbides of Cr, Mo and V in 
fine tempered martensitic matrix, as shown in Fig. 1. After heat treatments, the punches were grinded to reach a 
surface roughness (Ra) of ±0.2 μm.  
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Table 1: Chemical composition of punch and strip steels. 

 

Steel grade Part 
Chemical composition, wt-% 

C Mn Si Cr Mo V 

X155CrVMo 12-1 Punch 1,55 0,30 0,25 12 0,70 1 

S235JR Strip 0,1 0,20 0,40 - - - 

 
 

 

 

Figure 1. SEM micrograph showing microstructure of X155CrVMo 12-1 punch tool. 

 
The experimental study was done in AlCrN coated and uncoated condition of 1.2379 tool steel. The AlCrN coating 
was deposited using a Balzers Rapid Coating System (RCS) deposition machine. Fig. 2 shows AlCrN coating with 
thickness of ca. 2 µm with hardness of 3200 HV0.05.  
 
The blanking tests were carried out using a blanking test machine with 250kN eccentric shaft press. The punch 
speed was 70 rpm and the maximum strokes were around 65.000 for uncoated punch and 120.000 strokes for 
AlCrN coated punch. All of the blanking tests were made under dry cutting without using any lubrication materials. 
The distance between blanks was 5 mm and the dimensions are schematically shown in Fig. 3. Scanning electron 
microscope (SEM, JSM-6060) was used to observe the microstructures from cross sections and the worn 
surfaces. 



Çöl, M., Kır, D. and  Erişir, E. 

 

628 

 
 

Figure 2. SEM micrograph of cross section of AlCrN coated X155CrVMo 12-1 punch tool.  
 

 
 

Figure 3. The strip dimensions and punching arrangement. 

 

3. Results 
 
3.1 AlCrN coated punch before blanking test 

 
Fig. 4 shows appearance of the cutting edge and flank surface of AlCrN coated punch before the blanking tests. A 
sharp cutting edge was observed before the blanking test. Moreover, it can be seen that the coating surface 
retains some droplets of the PVD coating process.  
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   Figure 4. SEM micrograph of coated punch before the blanking test. 

 
3.2 Cutting edge and flank wear  
 

The cutting edge and the flank wear of AlCrN coated and uncoated punches were investigated using SEM after 
the blanking tests. The worn surfaces were taken from AlCrN coated punch after 120.000 strokes and uncoated 
punch after 65.000 strokes. In Fig. 5, it can be seen clearly that the wear is more severe on uncoated punch, 
although the number of strokes was twice for AlCrN coated punch. Fig. 5a indicates that AlCrN coating worn 
slightly after 120.000 strokes. Some micro-attrition and wear tracks were seen above the coating layer. Edge 
rounding was also occurred due to wear. It is known that edge rounding increases the tool radius and causes a 
raise in burr height of blanked parts [11]. In uncoated punch in Fig. 5b, the edge rounding is more severe after 
blanking test with 65.000 strokes. Edge fracture was also observed. The reason for edge fracture may be due to 
repeated impact loads after edge rounding. Therefore, the loss of material is not uniform but strongly irregular 
along the cutting edge.  
 

    
a)           b) 

Figure 5. SEM micrographs of the edge wear after the blanking tests; a) AlCrN coated after 120.00 
strokes and b) uncoated after 65.000 strokes. 

 
As can be seen in Fig. 6, the flank surfaces of uncoated and AlCrN coated punches show adhesive and abrasive 
wear. The axial shear force is very large in punching process. It may cause the flank surfaces of the punch to 
wear during shearing [12]. The flank surface close to the cutting edge presents some wear tracks (grooves and 
valleys) due to abrasion in Fig. 6a and b. On the other hand, from Fig. 6b, adhered or welded layers were 
observed at flank surface of uncoated punch. This indicates a typical adhesive wear.  
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a)           b) 

 
Figure 6. SEM micrographs of the flank wear after the blanking tests; a) AlCrN coated after 120.00 

strokes and b) uncoated after 65.000 strokes. 
 
3.3 Cross section of worn AlCrN coated tool 
 
Another wear mechanism observed in the worn surface of AlCrN coated punch is delamination wear. Suh [13] has 
claimed that plastic deformation near to worn surface region or large primary carbides with dislocation pile-ups 
may produce the crack initiation. In Fig. 7, plastic deformation and fracture appeared near to the worn surface can 
be seen. This involves initiation of surface and subsurface cracks, crack propagation and formation of wear 
particles. The cracks initiated in the subsurface region developed towards the surface.  
 

         
a)           b) 

 
Figure 7. SEM images of AlCrN coated punch surfaces after the blanking tests. 

 
4. Conclusions 
 
In this study, the blanking performances of an AlCrN coated produced by Arc PVD and an uncoated punches 
were evaluated in real work conditions for sheet steel blanking. The wear resistance of AlCrN coatings was 
investigated and compared to those of uncoated punching tools. The wear at the cutting edge and the flank of the 
punch has proved to be reduced by AlCrN coating by PVD.  As for the wear mechanisms investigated using SEM, 
it was revealed that abrasion and adhesion are the main responsible and result in edge rounding and fracture at 
the cutting edge of punch. Evidence of delamination was also observed in the cross section of worn punch 
surfaces. 
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Özet           

 
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, 6LD400 Lombardini krank kol yatağı çinko esaslı iki alaşım ile atmosferik 
plazma püskürtme kullanılarak yüzeye kaplanmıştır. Kaplamaların ve matrisin mikroyapısal olarak, taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılım spektrometresi (EDS) ile incelenmiştir. Kaplanan yataklarda matrise 
oranla daha gözenekli ve homojen bir görünüm vardır. Çinkoca zengin yatak yüzeyinin kayganlaştırıcı bir 
fonksiyonu olduğundan dolayı aşınma testinde en az kütle kaybı Zn-10C alaşımında meydana gelmiştir. Krank 
yatağına göre en ideal ortalama sertlik değeri ise 51.5 HV ile Zn-10C alaşımla kaplı yatakta görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: Atmosferik Plazma Püskürtme, Krank kol yatağı, Kaplama, Aşınma 

 
1. Giriş 
 
İçten yanmalı motorlarda silindir içerisinde oluşturulan yük veya gücü, makinenin hareket mekanizmaları ile 
yardımcı makinelere aktaran piston eksenel hareketlerini devir hareketine dönüştürülmesini sağlayan krank mili 
kam mili vb. hareketli parçaları taşıyan hareketsiz kısımlara yatak ve bunların yüzeylerine de yatak yüzeyi denir 
[1].  
 
Motor yataklarının uzun süre, yüksek yük altında çalışması, krank mili yataklarının yorulma direncine sahip 
olması, ısıl direnç ve aşınmaya karşı dayanımının arttırılması gereğini doğurmuştur. Teknolojinin gelişmesi 
sebebiyle mil ve yataklar arasındaki yağ kalınlığının gitgide azalması, yatağın çalışma koşullarını daha da 
güçleştirmiştir. Yağ filmi inceldikçe yatak ile mil yüzeyleri temas etmekte, bu durum ise anormal olarak aşınma ve 
yatak sarma tehlikesini meydana getirmektedir [2]. Yatak muylu arasında adhesiv aşınma tipi meydana 
gelmektedir. 

 
Adhesiv aşınma özellikle birbirleri ile kayma sürtünmesi yapan metal-metal aşınma çiftinde ortaya çıkan 
kaynaklaşma olayının bir sonucudur. Birbiri üzerinde kayan teknik yüzeylerin çok küçük bir bölümü temas 
durumundadır. Bu küçük temas halindeki yüzeylerde gerilmeler minimum yüklemelerde dahi akma gerilmesi 
sınırına ulaşırlar ya da geçerler. Böylelikle moleküller yapışma kuvvetleri etkisini gösterir. Bu nedenden dolayı, bir 
parçadan diğerine malzeme geçişi, soğuk kaynaklaşma ve küçük parçacıkların kesilmesi olayları meydana gelir 
[3]. 
 
Kaymalı yataklar kullanımları esnasında dışarıdan gelen yükleri karşılarken kuvvet yönündeki hareketi 
engellemek ve diğer yönlerdeki harekete izin vermekle görevlidirler. Bunu gerçekleştirirken sürtünmeden 
kaynaklanan enerji kaybını en aza indirmelidirler. Kaymalı yatak malzemelerinin düşük sürtünme katsayısı, 
yüksek aşınma direnci, yüksek yük kapasitesi, statik ve dinamik yüklere yeterli dayanım, iyi ısıl iletkenlik özelliği, 
iyi korozyon dayanımı, yabancı partikülleri gömme özelliği ve düşük ısıl genleşme özelliklerine sahip olmaları 
gerekir [4].  
 
Bugün alüminyum ve alaşımları sahip oldukları özellikleri itibariyle endüstride kullanılan en önemli yapı ve 
mühendislik malzemelerinden birisi halini almıştır [5]. Saf alüminyumun, özgül ağırlığının, elektrik ve ısıl 
iletkenliğinin büyük olması, ayrıca korozyona karşı dayanıklılık özellikleri, onun bazı teknik alanlarda kullanımını 
değerli hale getirir [6]. Çinko esaslı alaşımlar günümüzde pek çok alanda geleneksel yatak alaşımlarının yerine 
geçmiştir [7,8]. Bu, söz konusu alaşımların geleneksel yatak alaşımlarına göre daha üstün fiziksel, mekanik ve 
tribolojik özeliklere sahip olmalarından ileri gelmektedir [9]. Çinko elementinin kullanılmasının en büyük avantajı 
yüksek korozyon direnci göstermesidir [10]. Çinko içerisinde bakırın çözünürlüğü çok sınırlı olmasına rağmen, Zn-
Al alaşımlarında Al miktarına bağlı olarak bakırın çözünürlüğü artmaktadır [11]. Zn-Al esaslı alaşımlara Cu, 
mukavemet ve sertliği arttırmak amacıyla eklenmektedir [11,12]. Bu gibi yatak malzemelerin kaplama işlemi 
yatağın kaplanabilirliğine uygun birçok kaplama yöntemi ile kaplanabilir. Bu kaplama yöntemlerinden birisi de 
atmosferik plazma püskürtme yöntemidir.  
 
Maddenin katı, sıvı ve gaz halinden başka çok yüksek sıcaklıklarda karşılaşılan, plazma olarak adlandırılan 
dördüncü bir hali daha vardır. Yüksek sıcaklığa ısıtılan gazlar önce atomlarına ayrılır, sonra da atomdan dış 
yörünge elektronlarının kopması ile pozitif yüklü iyon oluşur [13]. Plazma kaplama metodu, bir tabakanın 
kuvvetlendirilmiş yüzey özellikleri ile farklı yapıda bulunan tabakayı kombine eder [14]. Plazma genel olarak; dış 
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ortama karşı elektriksel olarak nötr, iyi bir elektrik ve ısı iletkeni, rotasyonsimetrik bir yapısı olan, yüksek sıcaklık 
ve enerji yoğunluğuna sahip, plazma magnetik ve termik olarak sıkıştırılabilen özelliklere sahiptir[15].  

 
Bu cümleyi yazım kurallarına göre düzeltiniz. Kaplama yapılan yataklar ve orijinal yatağın, aşınma oranı, taramalı 
elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılım spektrometresi (EDS) ve mikro sertliği incelenecektir. Burada amaç 
farklı oranlarda oluşturulan iki alaşımın yatağa kaplaması yapılarak yatağın optimum düzeyde sertliğe ulaşması, 
aşınma direnci kazanmasıdır. Kısacası kaplanan yataklar ile krank milinin ömrünü artırıcı yataklar elde etmektir.  

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Deneyde kullanılan esas yatak ve kaplanan tozların kimyasal bileşimleri verilmiştir, orijinal yatak 10.45 C, 4.08 O, 
0.99 Cu, 7.66 Sn ve 76.82 Al kimyasal bileşiminden oluşmuştur. %99.0 safiyette ve 20  ila 45 µm partikül boyutu 
olan Al ve %99.0 safiyette ve 45 ila 90 µm partikül boyutunda olan Zn tozları belirlenen alaşım oranında 
ayarlanarak esas yatak üzerine atmosferik plazmayla püskürtülmüştür. Matris ile kaplama tabakası arasına astar 
tozu olarak20 µm ila 53 µm partikül boyutunda Ni20Cr kullanılmıştır. Matris üzerine kaplanan tozların ve astar 
tozunun SEM görüntüleri Şekil 1’de, kaplama tozlarının karışım oranı ise Tablo 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’e önce 
atıf yapılıyor ama Tablo 1’den sonra veriliyor. Uyumu sağlayınız. 
 

Tablo 1. Kaplama tozlarının karışım oranları 
 

 
Numune 

Karışım Oranları 

Zn Al C O 

1 90 - 10 - 

2 60 20 15 5 

 
 

Numuneler ring on ring aşınma cihazında, statik yük altında ve yağlı ortamda aşınmaya tabi tutulmuştur. Aşınma 
deneyinden önce numuneler Sartorius marka hassas dijital terazide 1/10000 g hassasiyetle tartılmış daha sonra 
numuneler belirlenen 42 N, 67 N ve 92 N yükte aşınma deneyleri yapılmıştır. Aşınma mesafesi olarak 1690 m yol 
alındığında tezgâh 30 dakikada bir durdurulmuş, numuneler tezgâhtan çıkartılarak üzerinde kalan parçacık ve 
yağlar alkolle temizlendikten sonra tartılarak ağırlık kayıplarına bakılmıştır.  

 
Aşınma testinden çıkan numunelerin mikro yapısına bakmak için, kesilen yatak kesitleri dik bir şekilde tutularak 
yatağın yan alanına işlem tatbik edilmiştir. Numunelerin yüzeylerin incelemek üzere ilk olarak 80-1200 mesh’lik 
zımpara kâğıtları kullanılarak yüzeyleri temiz hale getirilmiş sonrasında 60/40 mikronluk elmas pasta ile numune 
yüzeyleri parlatılmıştır. Bir sonraki adımda numune yüzeyleri 5 gr FeCI3, 10 ml HCI ve 240 mI alkol çözeltisinde 
kimyasal olarak dağlanarak hazırlanmıştır [16].  

 
Aşınmadan çıkan numunelerin mikro yapısı için, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılım 
spektrometresi (EDS) cihazları ile analiz edilmiştir. Yataklar mikro sertlik testine tutularak sertlik değerleri 
ölçülmüştür. Bunun için numunenin, üst yan yüzeyden alt yan yüzeye doğru 10 sn yük süresi boyunca 100 gf yük 
uygulanarak mikro sertlik testi yapılmıştır.  
 
Yatakların kaplanmasında kullanılan atmosferik plazma modeli Sulzer Metco 80 kW 9 MB Plazma tabanca 
cihazıdır. Bu tabancanın besleme hızı birim saatte 3 libredir, kaplama kalınlığı 280 ila 330 mikron olup tabanca ile 
iş parçası arasındaki mesafe 85 mm’dir.  
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Şekil 1: Kaplamada kullanılan tozların SEM görüntüleri (a) Al tozu (b) NiCr tozu (c) Zn tozu. 
 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Aşınma testi sonrası Zn-10C, Zn-20Al-15C-5O ve matris’den elde edilen ağırlık kayıpları Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
 

 
 

Şekil 2. Numunelerin 42 N, 67 N ve 92 N’da ağırlık kayıpları. 

 

0

0.002

0.004

0.006

0 50 100

A
ğ
ır

lı
k

 K
a
y
b

ı 
(g

) 

Uygulanan Yük (N) 

Matris

Numune 1

Numune 2



Hazar, H. ve Cihan, Ö. 

 

635 

42 N-67 N-92 N yükte oluşturulan grafiklerde 1690 m aşınma mesafesi boyunca 30 dk süreyle numunelerde 
meydana gelen kütle kayıpları kaydedilmiştir. Matris’in 42-67-92 N’da ağırlık kayıpları sırasıyla 0,0030-0,0042-
0,0051 birimleri yazınız’dir. Zn-10C’nin 42 N-67 N-92 N’da ağırlık kayıpları sırasıyla 0,0004-0,0008-0,0013 
birimleri yazınız’dir. Zn-20Al-15C-5O’nun 42 N-67 N-92 N’da ağırlık kayıpları sırasıyla 0,0010-0,0018-0,0029 
birimleri yazınız’dur.  
 
Yatak üzerine uygulanan yük arttıkça yatak sıcaklığının yükselmesi yağın özelliğini kaybetmesine ve yatağın yük 
taşıma kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır [17]. Uygulanan yükün artmasıyla birlikte numunelerdeki kütle 
kayıpları da artacaktır [18]. Şekil 2’ye bakıldığında uygulanan üç farklı yükte en fazla kütle kaybını matris 
göstermiştir. Özellikle yükün artmasıyla yatak iç yüzeyinde sıcaklık artışı oluşmaktadır ve yapısındaki malzemenin 
karakteristik özelliklerinden dolayı matristeki aşınma oranı diğer numunelerden daha fazla çıkmıştır. 
 
Zn esaslı alaşımların kaymalı yatak malzemesi olarak kullanılmasına olan ilgi büyümektedir. Birçok mühendislik 
ve tribolojik uygulamalarda Zn esaslı alaşımlar bronz, dökme demir ve Al alaşımlardan daha iyi performans 
göstermektedir [19,20]. Zn esaslı alaşımların ana avantajları; düşük maliyet, abrazyon ve aşınma direncinin 
yüksek olması, yüksek yüklere dayanabilme kabiliyeti ve tehlikeli veya kuru çalışma karakteristiklerinin iyi olması 
olarak özetlenebilir [21]. 
 
Şekil 2’de numunelerin ağırlık kayıpları incelendiğinde aşınma testinde 1 no’lu numune diğer numune ve matrise 
göre daha az ağırlık kaybına uğramıştır. Bu da yatağın daha az aşındığını göstermektedir. Yumuşak 
kaplanmamış yatak içerisine dağılmış olan Zn parçacıkları, yatağa gelen yükü diğer yataklara oranla daha iyi 
taşımakta olduğundan çinkoca yüzdelik dilimi yüksek olan 1 no’lu numune daha az kütle kaybına uğramıştır 
denilebilir. Diğer taraftan yapılan çalışmada, yüzeyde çinko oksit tabakası özellikle sınır ve karışık sürtünme 
durumlarında yağlayıcı gibi davranarak kaymayı kolaylaştırdığı öne sürülmüştür [22]. Bu doğrultuda bakıldığında 
1 no’lu numunenin yatak yüzeyi çalışma esnasında yağlayıcı gibi davranarak kaymayı kolaylaştırdığı ve sonuç 
olarak aşınmayı azalttığı düşünülmektedir.  
 
Aşınma testi sonrası numunelerin yüzeyinden alınan SEM mikro görüntüleri Şekil 3’te verilmiştir. Numunelere 
uygulanan aşınma deneyi sonucu X200 büyütmeli olarak aşınma izleri analiz edilmiştir. Görüntülere bakıldığında 
gözenekli yapı ve belirgin şekilde aşınma izleri görülmektedir.  
 
Şekil 3 (a)’da kaplama tabakasında yüzeylerde aşınma çizgileri görülmektedir. Yüzey boyunca görülen aşınma 
çizgileri metal-metal aşınma tipinin etkin olduğunun göstergesidir. Şekle baktığımızda yüzey yapısında herhangi 
bir sıvanma çökelme veya yırtılma halleri görülmemektedir. 
 
Şekil 3 (b)’de Zn kaplı yatak diğer numunelere göre aşınma izleri daha derin ve belirgindir. Böyle bir sonucun 
çıkması, Zn malzemesinin karakteristik özelliğinin bir sonucudur. Zn yumuşak bir malzeme yapısına sahip olduğu 
için çalışma esnasında izlerin belirgin çıkmasına sebep olmuştur. Diğer taraftan daha öncede bahsedildiği gibi Zn 
özelliği gereği yatakta yağlanabilirliği artırdığı için krank ile muylu sürtünmeyi azaltmıştır. 
 
Şekil 3 (c)’de Al esaslı krank kol yatağının yüzeyinde çizikler görülmektedir. Bu görünen aşınma izleri metal-metal 
aşınması yani adhezyon aşınma oluştuğunu düşündürmektedir. Aşınma testinde yatağın krank’a karşı temas 
noktalarında kaynak bağlar oluşur. Bir süre sonra malzeme molekülleri aşındırıcıyla doğrudan temasa geçer ve 
bölgesel kaynak bağları meydana gelir. Böylece yatakta malzeme kaybı olmaktadır. 
 
Motorun ilk çalışması esnasında yataklara yağlama sağlanamaz. Şekil 3’teki numunelerde ve özellikle Şekil 3 
(b)’de gözenekli bir yapı görülmektedir. İlk çalışma esnasında bu gözeneklere biriken yağlar sayesinde yağlamaya 
olumlu yönde katkı yaptığı düşünülmektedir [1]. Motorun hem ilk hem de normal çalışma süresince gözenekler, 
yatağın yağlanabilirliğini artırmıştır.  

 
Şekil 4’te Zn-20Al-15C-5O, Zn-10C ve matrisin EDS analiz görüntüleri verilmiştir. Şekil 4 (a)’da yapılan spektrum 
analizinde ise %82.61 Zn, %3.60 Al, %3.75 O ve %10.05 C çıkmıştır. Bölgede Zn konsantrasyonunun oldukça 
fazla olduğu, diğer elementlerin ise düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Şekil 4 (b)’de yapılan EDS analiz 
sonucuna göre %88.61 Zn, %2.95 O ve %8.45 C bulunmuştur. Yapılan bu analizde ise oksitlenmenin olduğu 
görülmüştür. Şekil 4 (c)’de ise matristen EDS için alınan spektrumdayoğunluklar %44.97 Al, %1.54 Fe, %9.96 Sn, 
%22.34 O, %21.19 C şeklindedir. Burada bölgenin alüminyumca zengin olduğu görülmektedir.  
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Şekil 3. Numunelerdeki kaplama tabakası SEM görüntüleri (a) Zn-20Al-15C-5O (b) Zn-10C (c) Matris. 
 

Matris ve kaplamalı yataklar üzerlerine uygulanan 100 g yükle 10 sn süresince mikro sertlik testine tabi 
tutulmuştur. Her numune için farklı iki bölgeden sertlik değerleri alınarak ortalama sertlik değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir. Tablo 2’e bakıldığında ise krank mili 221.5 HV değeriyle sertlik testinden en sert malzeme olarak 
çıkmıştır. Krank milinin en sert malzeme olarak çıkması beklenen bir durumdur. Krank mili muylularının kullanılan 
yatak malzemesine göre çok sert olması gerekir [1]. Krank milinin yatağa nispeten daha sert olmasıyla krank 
milinin aşınmasının önüne geçilmiş olur.  
 
Tablo 2’de Zn-20Al-5O-15C ve Zn-10C alaşımla kaplı yataklar sırasıyla 63 ve 51.5 vickers sertliğindedir. Her iki 
numunenin sertliği kaplanmamış yatağa kıyasla yüksektir. Bu numunelerin sertliğinin kaplanmamış yataktan 
yüksek çıkması, kaplama tozu olarak kullanılan Zn’nin karakteristik özelliğine bağlanabilir. Al esaslı yatak üzerine 
atılan Zn esaslı alaşımla, yatak yüzey yapısının sertliği artmıştır. Savaşkan ve Azaklı yaptıkları çalışma 
sonucunda SAE 65 bronz yatağı Zn esaslı malzeme ile kaplanarak yatak sertliği yükseltilmiştir [23]. Kaplamalı 
yataklar arasında bir kıyaslama yapılacak olursa, Zn-10C alaşımlı yatağın Zn-20Al-5O-15C alaşımla kaplı yatağa 
göre elde edilen sertlik değeri optimum düzeydedir. Daha önce de bahsedildiği gibi krank milinin ömrü açısından 
düşünüldüğünde yataklar arasında Zn-10C alaşımlı yatak ideal sertliğe sahiptir diyebiliriz. 
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Şekil 4. EDS analizi (a) Zn-20Al-5O-15C (b) Zn-10C (c) Matris. 

 
Tablo 2. Numunelerin Ortalama Mikrosertlik Değerleri 

 

Malzeme Ortalama Sertlik Değeri 
(HV) 

Krank Mili 221.5 

Matris 42 
Zn-20Al-5O-15C 63 
Zn-10C 51.5 

 

4. GENEL SONUÇLAR 
 
Zn-20Al-15C-5O ve Zn-10C alaşımlarının yatak üzerine atmosferik plazma püskürtme yöntemi ile kaplaması 
yapılmıştır. Numunelerden aşınma testi sonrası alınan verilere göre üç farklı yükte de en az ağırlık kaybının Zn-
10C alaşımla kaplı numunede oluşmuş ve yükün artmasıyla numunelerdeki kütle kaybında artış gözlenmiştir. Zn-
10C alaşımla kaplı yatağın ağırlık kaybının düşük çıkması, Zn’nin ağırlıkça yüzdesi fazla olmasına 
bağlanmaktadır. Numunelerdeki mikro yapıya bakıldığında gözenekli yapı özellikle kaplamalı yataklarda fazla 
sayıda görülmüştür. Yüzeyde oluşan gözenekler yatağın yağlanabilirliğini artırmaktadır. Yine SEM fotoğraflarına 
bakıldığında aşınma izlerinin görüldüğü, bu izlerin de metal-metal aşınma şeklinde oluştuğu tespit edilmiştir.  
 
Numunelere yapılan mikrosertlik testinde ise Zn-10C alaşımla kaplı yatak 51.5 HV mikrosertlik değeri ile krank 
milinin dayanımı açısından en uygun yatak olarak görülmüştür.  
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Abstract 
 
In this study, the microstructure of a roller material produced by centrifugal casting was characterized and its worn 
surface was examined after wear test. In the first stage of the study, centrifugal casting was used to produce cast 
iron based roller material. The cross-section of cast matrix was examined using light and scanning electron 
microscopes after metallographic preparations. In the second stage, ‘ball-on-disc’ type tribometer was used to 
investigate the wear behavior of the cast part under dry sliding condition. In order to observe the effect of loading 
force, the samples were subjected to 10, 30 and 50N load and the total sliding distance was selected as 500 m. 
After wear tests, all the worn surfaces were examined using both light and scanning electron microscopes. It is 
concluded that (i) the roller had pearlitic cast iron matrix having nodular graphite and eutectic carbide, (ii) worn 
surfaces exhibited typical abrasive and partial adhesive wear tracks, (iii) as the loading force increased the friction 
coefficient in addition to weight loss of cast iron matrix increased. 

 
Key words : Roller material, cast iron, centrifugal casting, microstructure, wear. 

 
1. Introduction 
 
Hot rolling plays an important role in the manufacture of materials which has better properties in steel industry. 
The mechanical properties are developed in several metallic materials after the rolling operation. Thus, it is 
inevitable to enhance the rollers, which enable the high quality materials with high mechanical properties. The 
rolling conditions become even more challenging in the case of rolled stripes that must meet requirements like 
lower thickness, less surface roughness and higher strength [1, 2]. 
 
The manufacturing of large-scale rollers is usually performed by casting. After a voluminous casting with 
conventional techniques, the products obtained do not have only high inclusion contents, but also lots of local 
segregations due to the varying solidification conditions. If the physical and chemical properties expected from 
roller material in contact with workpiece are taken into consideration, novel and state-of-art casting techniques 
must be tried and performed. Due to the difference of desired properties between for example on the roller 
surface and inner sides or trunnion bearings, it is clearly necessary to use various materials in roller design. That 
sort of roller design can be achieved by bi-metal casting methods. The unique structure, in which the shell 
generating the working surface of roller has a hard structure while the center building up the inner side and 
trunnion bearings has a relatively more tough attribute, can be enabled using different metals by bi-metal casting 
method [3-6]. 
 
The roller manufacturing mentioned above can also be carried out by centrifugal casting method. According to 
this method, casting of the metallic shell, which forms the working surface of roller, is performed in a rotating die 
casting mold. The casting method can be classified as horizontal or vertical in terms of the rotational axis of the 
mold. The casting of metallic shell in horizontal centrifugal casting method is done by using an “L”-shaped runner 
system in a free rotating die-cast mold. Right after casting of the metallic shell, the metallic inner is then cast as 
the mold repositioned vertically. On the other hand, in the vertical casting systems, both the metallic shell and 
inner sides are cast vertically. Dense and pore-free cast structures can be satisfactorily realized by enabling 
appropriate casting and cooling conditions for solidification of the roller material in vertical system. Therefore, 
defects such as contraction or pore formation in shell and inner side of the roller are not observed [3, 4, 6].  
 
In centrifugal casting, the mold is rotated at speed levels that generate a centrifugal acceleration of 80-120 G. At 
lower rotational speeds, it is possible to see metallic decomposition and lamination. If the speed set to relatively 
higher levels, structural disintegration can occur due to increasing vibrational forces in the system. In vertical 
system, the mold can be embedded to ground because it is not tumbled down during casting and therefore it 
works more safely. Thickness of the shell may vary through the longitudinal axis and this depends on rotational 
speed of the mold [3, 4, 6]. 
In this study, wear behavior of the cast iron with pearlitic matrix, manufactured by centrifugal casting, was 
examined at different dry-sliding load conditions and its microstructural characterization was done. 
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2. Experimental study 
 
2.1. Material 
 
Casting of the shell, which has nodular cast iron content, was carried out by vertical centrifugal die casting 
method. The roller shell thickness was about 50 mm and the specimens were cut from the outer side by wire 
erosion method (Figure 1). The cast iron composition is given in Table 1. The presence of carbon as graphite in 
cast iron is important. Nodulizing of graphite is also possible with small additions of magnesium. Solid solution 
hardeners e.g. manganese and silicon, play critical role in strengthening of cast body. Hardening and carbide 
forming elements, such as chromium and molybdenum, promote the non-equilibrium transformations, in other 
words martensitic or bainitic formations. The presence of nickel is an important contribution to toughness.  
 

 

 

Figure 1. Centrifugal die-cast rolling mill with sampling regions sketched on it. 

 

2.2. Metallographic procedures and microscopic investigations 
 
The specimens taken from the cast body were ground using grinding papers of 120, 320, 600 and 1000 mesh, 
respectively and polished with diamond paste of 3 µm in size. The polished surfaces were then etched chemically 
with 3% nital solution to obtain phase contrast in the structure. The etched specimens were investigated under 
light microscope (LM), Zeiss Axiotech 100 and scanning electron microscope (SEM), Jeol JSM 6060. Wear test 
was performed on polished surfaces to eliminate the effect of surface roughness on friction behavior. After the 
wear test, the worn surfaces were examined under scanning electron microscope.  
 

Table 1. The chemical composition of the experimental cast iron (wt-%). 
 

C Mn Si Ni Mg Cr Mo Fe 

3.58 0.59 1.44 2.04 0.05 0.46 0.28 balance 

 
 
2.3. Wear test and microhardness measurements 
 
Wear tests on polished cast specimens were performed using a “ball-on-disc” type tribometer (Nanovea). In the 
wear test, nominal load was selected as variable and the test parameters were as given in Table 2. 
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Table 2. Parameters used in wear test of the experimental study. 

Counterpart (ball) DIN 100Cr6 

Rotational speed 100 rpm 

Nominal load 10 / 30 / 50 N 

Total sliding distance 500 m 

 
 

Hardness levels of the matrix and carbides were measured under a testing force of 1.0 N using a microhardness 
tester (Fischerscope H100). The average of three measurements were taken and resulted in 381.4 HV0.1 for 
matrix, while 813.5 HV0.1 for carbides.  

 

3. Results and Discussions 
 
3.1. Microstructural characterization  
 
The specimens from the cast body, without applying any heat treatment, were investigated for microstructural 
characterization. Pearlitic cast iron based roller mills are used in industrial applications after stress relieving 
treatment as well as in tempered condition. The amount of carbides that take place in matrix, and their 
morphologies as well as matrix structure can be changed with these heat treatments. In martensitic roller 
structures, one or two times tempering is carried out after casting and stress relieving treatment. The matrix 
consists of martensite and residual austenite in “as-cast” condition. Major fraction of the existing residual 
austenite is eliminated with the first tempering treatment. Besides this transformation, residual stresses in the 
structure are also eliminated. With the second tempering treatment, tempered martensite is obtained and fracture 
toughness of the material increases [2, 7].  
 
The images from pearlitic structure under light microscope and scanning electron microscope are given in Figure 
2. The dark regions show graphite and its distribution in polished matrix (Figure 2a). In etched condition, white 
areas containing acicular grains are eutectic carbide structures, while grey/brown regions represent typical 
pearlitic structure and black ones graphite (Figure 2b). In scanning electron microscope image given in Figure 2c, 
typical cast microstructure consists of matrix (light grey), eutectic carbides (dark grey) and nodular graphite grains 
(black). The austenitic dendrites are formed first, because the alloy has an eutectic composition. Eutectic 
solidification occurs at the eutectic temperature. The liquid is transformed into ledeburite (austenite + cementite) 
structure which is formed nearby the primary austenite grains, namely in regions between the dendrite arms. At 

the next step of solidification, the whole austenite in the structure is transformed to pearlite (+Fe3C) as 
temperature decreases to eutectoid reaction level. The final microstructure in the material consists of nodular 
graphite, eutectic carbides and pearlitic matrix. The pearlite-cementite structure can be seen in detail from the 
scanning electron microscope image taken at higher magnification (Figure 2d). In this microstructure, pearlite 
colonies exhibit partly coarse and partly fine morphology.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figure 2. Micrographs of pearlitic cast iron; as polished (a) and as etched (b-d).  

(a-b) LM and (c-d) SEM images. 

 
3.2. Evaluation of wear test data 
 
In Figure 3 and 4, the relationship between friction coefficient and total sliding distance and weight loss as a 
function of nominal load applied during the wear test are given, respectively. An increase in counterpart-specimen 
contact area led to an increment in abrasive wear due to increasing nominal load. As the nominal load increases, 
the counterpart-specimen contact area increases leading to an increase in abrasive wear. The specimen showed 
clearly higher friction coefficient under a nominal load of 50 N (µ50N = 0.19), as seen in Figure 3. Somewhat lower 
friction coefficient was obtained for 30 N (µ30N = 0.15) and for 10 N, the lowest friction coefficient was observed 
(µ10N = 0.13). It has been evaluated that the zigzag type alterations in friction coefficient values, especially at last 
sections of the test distance, occurred due to the accumulation of the debris around the wear track and then the 
scattering of this accumulated debris time-to-time all over the specimen surface including counterpart’s trajectory 
with the help of vibrations in system. High hardness of the primary carbides in matrix makes an important 
contribution to wear resistance. The cementite type carbides of lamellar pearlite have a similar effect. It is also 
inevitable that an increase in nominal load results in an increase in weight loss. In Figure 4, this kind of increase 
can be seen for both specimen and counterpart, comparatively.  
 

 
 

Figure 3. Friction coefficient – total sliding distance diagram obtained from wear tests. 
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Figure 4. The relationship between weight loss and nominal load for pearlitic cast iron. 

 

3.3. Investigations on worn surface 
 
After wear test microscopic observations on the worn surfaces were carried out and the images obtained are 
given in Figure 5-7. Abrasive and adhesive type wear tracks were detected on all surfaces. Dark grey regions 
represent typical adhesion layers which occurred after cold-welding of abrasive debris on the surface. These 
adhesive layers cover sometimes abrasive wear tracks effectively, as seen in Figure 5a, 6a and 7a. These layers 
can apart from the specimen surface after delamination which is caused by deformation hardening and 
embrittlement during wear test (Figure 5b and 6b). Delaminations occurred after crack propagation on the layer. 
The debris removed from specimen under abrasive wear is usually oxide particles formed by thermal energy due 
to friction (Figure 7b). 

4. Conclusions 
 
Microstructure of the roller mill, which is a nodular cast iron produced by centrifugal casting, and its wear behavior 
under dry sliding condition were examined and following results were obtained: 
(i) Microstructure of the cast iron manufactured by vertical centrifugal casting is of pearlitic matrix with graphite 
regions. In the beginning it was eutectically solidified as ledeburite. Therefore the matrix also possesses eutectic 
carbides. Pearlitic decomposition occurred from austenite with decreasing temperature.  
(ii) Microhardness of the matrix and its carbides were determined as 381.4 and 813.5 HV0.1, respectively. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 5. SEM micrographs from pearlitic cast iron after wear test; (a) a general view of worn surface, (b) cracking 

on adhesive layer. Nominal load: 10 N. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figure 6. SEM micrographs from pearlitic cast iron after wear test; (a) a general view of worn surface, (b) 
delaminations on adhesive layer. Nominal load: 30 N. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figure 7. SEM micrographs from pearlitic cast iron after wear test; (a) a general view of worn surface, (b) oxide 
particles formed by thermal energy due to friction. Nominal load: 50 N. 

 
(iii) Wear tests show that friction coefficient and weight loss increase with increasing nominal load. Higher nominal 
load leads to more severe abrasive and adhesive wear and hence increasing contact area between specimen and 
counterpart.  
 
(iv) Microscopic investigations on worn surfaces reveal that there are increases in abrasive track width and 
adhesive layers with increasing nominal load. Adhesive layers formed under sliding load are embrittled with 
deformation hardening and then partly delaminated. The debris generated from the specimens take place usually 
around the worn surface track in oxidized condition under the effect of revealed thermal energy due to the friction. 
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Özet 
 
Demir esaslı Toz Metal (TM) parçaların tribolojik özelliklerine Akımsız Ni-P kaplamadaki fosfor miktarının etkisi 
incelenmiştir. Bu amaçla, Toz Metalurjisi yöntemiyle % 6 gözeneklilik oranında toz metal numuneler üretildi. Toz 
metal numunelerin bir kısmı farklı Ni-P alaşım oranlarında Akımsız Nikel kaplama yöntemiyle kaplandı. 
Numuneler 40 N’luk yük altında Pin-on-disk tipi aşınma cihazında adhesiv aşınma testine tabi tutuldu. Akımsız Ni-
P kaplamaların aşınma direncini arttırdığı tespit edildi. Kaplamadaki fosfor miktarının artmasıyla birlikte aşınma 
direncinin ve sürtünme kuvvetinin azaldığı tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Akımsız kaplama, Ni-P, aşınma, Toz Metalurjisi 

 
 

INFLUENCE OF ELECTROLESS Ni-P ALLOY COATINGS ON 
TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF IRON BASED POWDER METAL 

PARTS  
 
Abstract 
 
The effect of the amount of phosphorus in the electroless Ni-P coating on tribological properties of iron based 
powder metal components was investigated. For this purpose, powder metal samples with 6% porosity were 
produced by Powder Metallurgy method. Some of the powder metal samples were coated with electroless coating 
method at different Ni-P alloy ratios. All specimens were exposed to adhesive wear test using Pin-on-disc type 
apparatus at 40 N load. It has been determined that electroless Ni-P coatings increased the wear resistance. It 
has also been found that wear resistance and friction forces decreased with the increase in the amount of 
Phosphorous in the coating. 
 
Keywords: Electroless coating, Ni-P, wear, Powder Metallurgy 

 

1. Giriş  
 
Akımsız Ni-P (AN) kaplama; elektrik akımı uygulamadan sulu çözeltiden Ni-P alaşımının malzeme üzerine 
otokatalitik olarak kaplanması tekniğidir [1]. Akımsız Ni-P alaşımları sahip oldukları yüksek sertlik ve eşsiz aşınma 
ve korozyon direnci gibi özelliklerinden dolayı bir mühendislik kaplama tekniği olarak geniş uygulama alanı 
bulmaktadır [2-5]. Bu özelliklerinden dolayı, AN kaplamalar petrol, kimya, plastik, optik, matbaa, havacılık ve uzay, 
nükleer, otomotiv, elektronik, bilgisayar, tekstil, kâğıt ve yemek makinelerini de kapsayan birçok uygulama alanına 
sahiptirler [6]. AN Ni-P alaşımlarında kaplamanın sertliği büyük oranda kaplamanın Fosfor içeriğinin belirlediği 
kaplama mikroyapısına bağlıdır [7-9]. 
 
AN kaplamaların özellikleri ve mikroyapısı kaplamadaki Fosfor oranının miktarına [10–15] ve kaplamaya 
uygulanan ısıl işleme bağlıdır [1]. Yapılan çalışmalar kaplama yapısının kristal, amorfsu veya her ikinin karışımı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Genellikle, düşük fosforlu (%1-5 P) AN kaplamalar mikrokristal, orta fosforlu (%6–9 
P) AN kaplamalar kristal ve amorf mikroyapıların karışımına, yüksek fosforlu (%10–13 P) AN kaplamalar ise 
amorf yapıya sahiptir. Yüksek Fosforlu amorfsu AN kaplamalar yüksek korozyon direncine sahipken, düşük 
fosforlu kaplamalardan daha düşük sertlik ve aşınma direncine sahiptirler  [1]. AN kaplamaların sertliği 
kaplamadaki Fosfor içeriğinin artmasıyla azalmaktadır. Sertlik değeri Fosfor içeriğine bağlı olarak 500 HV0.1’den 
700 HV0.1’ye kadar değişiklik göstermektedir [7,16-18].  
 
Bu çalışmada, farklı Fosfor oranına sahip akımsız Ni-P alaşım kaplamaların demir esaslı toz metal parçaların 
aşınma direncine etkisini belirlemek amacıyla kaplanmış ve kaplanmamış numuneler aşınma testlerine tabi 
tutularak sonuçlar karşılaştırıldı. 
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2. Deneysel Çalışma 
 
Demir esaslı numunelerin hazırlanmasında hazır olarak temin edilen atomize demir tozu (Höganas ASC 100.29) 
kullanıldı. Demir tozuna bağlayıcı olarak, ağırlıkça %0,5 oranında grafit ilave edilerek  60 dakika süreyle Turbula 
marka üç boyutlu karıştırıcıda harmanlandı. Hazırlanan toz karışımı 800 MPa presleme basıncıyla, Ø6x15 mm 
boyutlarında  tek eksenli olarak preslendi. Preslenen kompaktların boyutları 0,01 mm ve ağırlıkları 0,0001 g 
hassasiyetle belirlenerek ham yoğunlukları tespit edildi. Ham kompaktlar, akan argon atmosferinde 5 °C/dak. hızla 
1100 °C’ye kadar ısıtılarak bu sıcaklıkta 45 dak. sinterleme işlemine tabii tutuldu, daha sonra aynı soğuma hızı ve 
atmosfer altında oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Sinterleme işleminin ardından boyut ve ağırlık ölçümü yapılarak 
sinterleme sonrası yoğunluk değerleri belirlendi. Kaplama işlemi öncesinde, kaplamanın yüzeye daha iyi 
bağlanmasını sağlamak amacıyla TM kompaktlara Tablo 1’de verilen yüzey hazırlama işlemleri uygulandı.  
 

Çizelge 1. Yüzey hazırlama işlem basamakları 
 

İşlem No     Yüzey hazırlama işlemleri                                       Değer veya oran 

1. Ultrasonic yağ alma           Aseton 5 dak. 

2. Alkali temizleme  NaOH 50 g/l 

  Na3PO4 10 g/l 

  Sıcaklık 60 
°
C   

  Süre 5 d. 

3. Asit dağlama                       HNO3 30 ml
-1

 

  Süre 30 s         

  * Numuneler her işlem basamağından sonra damıtılmış saf su ile yıkanmıştır. 
 
Demir esaslı parçaların sürtünme ve aşınma özelliklerine Ni-P alaşımlı akımsız kaplamalarda kaplama fosfor 
oranının etkisinin tespit etmek amacıyla, Çizelge 2’de bileşim ve çalışma parametreleri verilen ve sırasıyla düşük, 
orta ve yüksek fosforlu kaplamaların elde edildiği NiP1, NiP2 ve NiP3 olarak isimlendirilen üç farklı kaplama 
çözeltisi hazırlanarak yaklaşık, 40 µm kaplama kalınlığı elde edilecek sürelerde kaplama işlemleri gerçekleştirildi.  
 

Çizelge 2. AN kaplama çözeltilerinin kimyasal bileşimi ve çalışma parametreleri. 
 

Kimyasal NiP1 NiP2 NiP3 

Nikel klorür  35 g/l 26 g/l 23,8 g/l 

Sodyum hipofosfit  10 g/l 24 g/l 29,7 g/l 

Laktik asit  27 g/l  

Propionik asit  2,2 ml/l  

Asetik Asit   34,4 g/l 

Sodyum sitrat  65 g/l   

Amonyum klorür 50 g/l   

Tiyoüre  1 ppm  

pH ayarlayıcı NH4OH
-
 NaOH

- 
NaOH

- 

pH değeri 9 5 4,2 

Sıcaklık  85°C 85°C 80°C 

 
Aşınma testi için pin-on-disk tipi aşınma cihazı kullanıldı. Aşınma testleri 40 N’luk yük uygulanarak 1 ms

-1 
doğrusal 

kayma hızında ve 2500 m sürtünme mesafesinde gerçekleştirilmiştir. Aşındırıcı disk olarak AISI 52100 disk 
kullanıldı. Aşınma testlerin aşınma öncesi ve sonrası ağırlık ölçümü yapılarak ağırlık kayıpları tespit edildi. 
Sürtünme kuvvet değerleri ise bilgisayar bağlantılı yük hücresi (load cell) yardımıyla DASYLab7-Net programıyla 
elde edilmiştir.  
 

Kaplama işlemi sonrası EDS analizleri (Jeol JSM-6060LV) yapılarak kaplama bileşimleri, mikroskobik (Lenca 

DM4000M) çalışmalarla da kaplama kesitleri ve aşınma yüzeyleri incelendi. Toz metal parçaların ve kaplamaların 
sertlik değerleri Shimadzu HMV-2 tipi mikrosertlik cihazında ölçülerek tespit edildi. 

 

http://www.cem.bham.ac.uk/jeol_6060.shtml
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3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 

 
3.1. Toz Metal Kompaktlar 

 
Tek eksenli olarak preslenen toz metal kompaktların presleme sonrası ölçülen ham yoğunlukları ile sinterleme 
işlemi sonrası ölçülen yoğunluk değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. Çizelgede verilen numunelerin ortalama ham ve 
sinterlenmiş yoğunluk değerleri karşılaştırıldığında sinterleme işlemi sonrasında TM kompaktların yoğunluğunda 
çok az bir artış meydana gelmiştir.   
 

Çizelge 3. TM kompaktların sinterleme öncesi ve sonrası yoğunluk değerleri ile gözeneklilik oranları. 
 

Presleme basıncı 
(MPa) 

Ham yoğunluk (g/cm
3
) Sinterlenmiş yoğunluk

 

(g/cm
3
) 

Gözenek oranı (%)
* 

800 93,77 93,82 ≈ 6 

* Yoğunluk ve gözeneklilik değerleri numunelerin ortalama değerini ifade etmektedir.  

 

                   
 

Şekil 1. %6 gözenekli TM kompaktın gözenek dağılımı. 
 

Şekil 3.1’de görülen mikroskobik resim %6 gözenekli sinterlenmiş TM kompaktın aşındırma işlemine tabi tutulacak 
üst kısmına yakın bölgeden alınmış olup, resimde siyah renkli bölgeler farklı şekil ve boyutlarda dağılım gösteren 
gözenekleri ifade etmektedir. 

 
3.2. Kaplamaların Karakterizasyonu 
 
NiP1, NiP2 ve NiP3 çözeltileriyle yapılan kaplama işlemlerinde yaklaşık 40 μm kaplama kalınlığı elde edilmiştir. 
Şekil 2’de NiP3 çözeltisiyle kaplanan TM kompaktın kaplama kesit yüzeyi görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. ANP3 çözeltisiyle kaplanan %6 gözenekli TM kompaktın kaplama kesit görüntüsü. 
 

Şekil 2’de  görüldüğü gibi kaplama metali TM kompaktın yüzeyindeki girintili çıkıntılı bölgelere nüfuz ederek 
metalik bir bağın yanı sıra mekanik bir bağlanmayı da temin etmiştir. Kaplama kesitleri incelendiğinde kaplama 
kalınlıklarının numunelerin her yerinde hemen hemen eşit bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 
 
NiP1, NiP2 ve NiP3 çözeltileriyle elde edilen kaplamalara uygulanan EDS analizleri neticesinde kaplamaların 
ağırlıkça % Ni ve %P oranları tespit edildi (Çizelge 4). NiP2 çözeltisiyle elde edilen kaplamanın EDS analiz 
spektrumu Şekil 3’te görülmektedir.  
 

 
 

 Epoksi 
 

 
 Kaplama 
 
 

 
 TM kompakt 

Gözenek 
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Çizelge 4. Kaplamaların kimyasal kompozisyonu 
 

NiP1 NiP2 NiP3 

Nİ P Nİ P Nİ P 

94-96 5-6 89-90 10-11 85-86 14-15 

* Değerler ağırlıkça % olarak verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. NiP2 çözeltisiyle elde edilen kaplamanın kimyasal kompozisyonu. 
 
Yapılan sertlik deneyleri neticesinde kaplamaların mikro sertlik değerleri tespit edilmiştir. TM kompaktların 
mikrosertlik ölçümlerinde yapının gözenekli olmasından dolayı sağlıklı sonuçlar alınamamakla birlikte özellikle toz 
partikülleri üzerinde yapılan ölçümlerde 212-283 HV0,1 arasında değerler ölçülmüştür. NiP1, NiP2 ve NiP3 
çözeltileriyle elde edilen kaplamalara ait mikrosertlik değerleri Çizelge 5 ve Şekil 4’te verilmiştir.  
 

Çizelge 5. Kaplamaların mikrosertlik değerleri 
 

NiP1 NiP2 NiP3 

673 587 494 

* Değerler 10 ölçümün ortalaması alınarak hesaplanmıştır 

 

 
 

Şekil 4. Kaplamaların mikrosertlik değerleri. 
 

Çizelge 5 ve Şekil 4’te verilen değerler karşılaştırıldığında kaplamalarda fosfor oranın artışına bağlı olarak sertlik 
değerlerinde azalma meydana gelmiştir.  
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3.3. Aşınma Testleri 
 

Kaplanmış ve kaplanmamış numunelere aynı şartlarda uygulanan aşınma testleri neticesinde elde edilen veriler 
Çizelge 6 ve Şekil 5’te görülmektedir. Veriler karşılaştırıldığında en fazla malzeme kaybının kaplanmamış TM 
kompaktlarda meydana geldiği, kaplanmış numunelerde ise bu kayıp miktarının sırasıyla NiP1, NiP2 ve NiP3 
kaplanmış numunelerde arttığı tespit edilmiştir. Kaplanmış numunelerde kayıp miktarında fosfor oranın etkili 
olduğu ve artan fosfor oranın sertliği azalttığı ve azalan sertlikle birlikte aşınma direncinin düşürdüğü 
görülmektedir. Kaplama fosfor oranının artmasıyla birlikte numunelerin sürtünme kuvvet değerlerinde bir azalma 
meydana gelmiştir. Bu azalmanın kaplama yapısında ki fosforun yağlayıcı etki göstermesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Düşük fosforlu (NiP1) kaplanmış numunelerde sürtünme kuvveti diğer kaplanmış ve 
kaplanmamış numunelere göre daha yüksek değerlerde elde edilmesine karşın en yüksek aşınma direnci bu 
numunelerde elde edilmiştir. Sürtünme mesafesine bağlı olarak elde edilen sürtünme kuvvet değerlerine ait grafik 
Şekil 6’da verilmiştir.  

 
Çizelge 6. Ortalama aşınma miktarı ve sürtünme kuvvet değerleri 

 

Numune Malzeme kaybı (g) Sürtünme kuvveti (N) 

TM Kompakt 0,0401 16,17 

NiP1 0,0093 17,92 

NiP2 0,0163 15,87 

NiP3 0,0197 14,45 

 

 
 

Şekil 5. Ortalama aşınma miktarı ve sürtünme kuvvet değerleri 
 

 
 

Şekil 6. Sürtünme mesafesine bağlı sürtünme kuvvet grafiği. 
 

Yapılan mikroskobik incelemelerde kaplanmış numunelerde kaplamaların büyük oranda aşınma yoluyla yüzeyden 
uzaklaştığı görülmüştür. Ancak aşınma miktarının daha az olduğu NiP1 kaplı numunelerde kaplamanın tamamen 
aşınmamış olduğu tespit edilmiştir. Aşınma kesit ve aşınma yüzeylerine ait mikroskobik fotoğraflar Şekil 7 ve Şekil 
8’de görülmektedir. 
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(a)                                               (b) 

 

Şekil 7. Aşınma kesit yüzeylerin mikroskobik görünümü (a) kaplanmış, (b) kaplanmamış 

 

         
(a)                                                       (b)                                                        (c) 

 
Şekil 8. Aşınma yüzeylerinin görünümü (a) ve (b) kaplanmış, (c) kaplanmamış 

 

4. Sonuçlar 
 
Deneysel çalışmalar neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 
 

 Farklı fosfor oranına sahip akımsız nikel kaplamalar TM parçalar üzerine başarıyla uygulanmıştır. 

 Kaplamadaki Fosfor oranının artmasıyla birlikte, kaplamanın sertliğinde azalma meydana getirmiştir. 

 Aşınma testleri neticesinde en fazla aşınma, kaplanmamış numunelerde meydana gelirken, kaplanmış 
numunelerde aşınma miktarı kaplama fosfor oranının artmasına bağlı olarak artış göstermiştir. 

 En düşük aşınma miktarı düşük fosforlu kaplanmış numunelerde meydana gelmiştir 

 Kaplanmış numunelerde kaplama Fosfor oranının artmasına bağlı olarak sürtünme kuvvet değerlerinde 
azalma meydana gelmiştir. 
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Özet 
 
Bu makalede elektrik nakil hatlarında kullanılan iletken üretiminde rotary ekstrüzyon yönteminin uygulaması ve 
fonksiyonelliği üzerine çalışılmıştır. Son zamanlarda kaplanmamış iletkenler üzerine yürütülen akademik 
çalışmalar kompozit yapılarda rastlanan farklı metal etkileşimlerini ele almaktadır. Çalışmamızda gerek kaplanmış 
gerekse özel kesit profiline sahip iletkenler bu konu dikkate alınarak irdelenmiştir. Alüminyum kaplanmış yüksek 
mukavemetli çelik tellerin üretim parametreleri açıklanarak çelik—alüminyum ara yüz özellikleri araştırılmıştır.  
 
Bilindiği gibi elektrik enerjisi çıplak Al iletkenler vasıtasıyla güç istasyonlarından akım düzenleyici trafolara oradan 
da şehirlere taşınır. Bakır esaslı mamullerin tüketimi Londra Metal Borsası'nda 9000$/ton'a ulaşan hammadde 
fiyatı nedeniyle son yıllarda radikal bir azalma göstermiştir. Bakır fiyatındaki artış elektrik ekipmanlarının 
imalatında Al ve alaşımlarının kullanımını yaygın olarak zorunlu kılmıştır. Bu gereksinim imalatta rotary 
ekstrüzyon kullanımını popüler hale getirmiştir. Elektrik sanayinde rotary ekstrüzyon ile imalat yöntemi özel kesit 
profiline sahip mamullerde kullanılmamakla beraber alüminyum kaplı çelik tellerin kompozit iletken yapılarında 
galvanik etkiyi bertaraf etmede en önemli yöntemdir. Kaplanmamış iletkenlerde düşük, orta ve ekstra yüksek 
mukavemetli çelik tellerin alüminyum ile kaplanarak kompozit yapı oluşturulmasıyla elde edilen iletken yapısında 
farklı metaller arasında karşılaşılan korozif etkileşimin önlenmesi mümkündür. İletkenlerin servis ömürlerini 
artırmak amacıyla çelik parçalarda rotary ekstrüzyon yöntemi kullanılarak alüminyum kaplama işlemi 
yapılabilmektedir. 

 
Anahtar kelimeler: Rotary ekstrüzyon, Yüksek mukavemetli çelik tel, Al iletken 

. 
 

ROTARY EXTRUSION PROCESS STUDIED FOR INCREASING 
SERVICE LIFE OF THE STEEL-WIRES USED IN TRANSMISSION 

LINES 

 

Abstract 

Rotary extrusion process and its functionality in manufacturing of electrical energy products have been 
considered in this article. New trend in academic works on the bare conductors is obviating different metal 
interaction in composite structures. Both manufacturing of clad processing parameters and special cross 
sectioned profiles have been presented for this purpose. The process of aluminum clad steel wires explained. It's 
performed that interfaces of steel and aluminum also investigated.   

As it is well known that electrical energy is transferred from power stations to regulating areas after from there 
cities by means of bare Al conductors. Recently consuming of Cu products is decreased radically due to 
increasing prices on the London Metal Exchange (LME) traded at US$9000 a tonne. The increases of Cu prices 
forced excessive uses of Al in manufacturing most of electrical products with sensitive final dimensions. These 
requirements made usage of the Rotary Extrusion Technology popular. In the electrical industry, rotary extrusion 
can not be used only special cross section aluminum profiles but it can be used aluminum clad to steel wires to 
obviate galvanic action in composite conductor structures. Low, medium and extra high strength steel wires are 
aluminum clad to get ride of composite structure of the bare conductor thus the structure prevents different metal 
interaction. To Increase service life of them steel parts can be performed clad process by using of rotary extrusion 
technology.  

Key words: Rotary extrusion, High strength steel wire (HSSW), Al conductors 

 
1. Giriş 
 
Barajlarda, nükleer santrallerde veya fosil yakıtla çalışan gaz veya dizel santralleri ile kömürle çalışan tesislerde 
üretilen elektrik enerjisinin sosyal yerleşim sahaları ile sanayi bölgelerine taşınması 1950li yıllarda alüminyumun 
yegane enerji nakil metali olarak kabul edilmesine müteakip dünya genelinde tüm ülkeler yatırımlara 
başlamışlardır. Zaman içersinde çok çeşitli iletken tipleri tasarlanıp imal edilmesine rağmen bunların arasında en 
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popüler tip olarak ACSR iletkenler ön plana çıkmıştır. Bu iletkenlerin temel yapısı %99.7 EC nitelikli saf 
Alüminyum ile galvanizlenmiş çelik tellerden meydana gelmesidir. Çelik tellerin sayısı, iletkeni havada kar, buz ve 
rüzgar ile kendi ölü ağırlığını bütünüyle taşıyabilecek nitelikte tasarlanırlar. Alüminyum tellerinde çekme 
mukavemetine bir miktar katkıları olsa da esas yükü çelik öz taşımaktadır. Bu kompozit konstrüksiyon her türlü 
ağır koşullu coğrafi şarta kolaylıkla tahammül edebilmektedir. Türkiye de benzer çevre koşullarına sahip ülkeler 
gibi bu iletken tipini tercih etmiştir. Ülkelerin alt yapı yatırımları olarak kabul edilen enerji nakil hatlarının 
ömürlerinin 100 yılın üzerinde olması oldukça yüksek olan metal fiyatları karşısında çok makul karşılanması 
gereken bir durumdur. Ancak direkler üzerlerindeki iletkenler korozyon, sünme ve aşındırıcı partikül tesirlerine 
sürekli açıktırlar ve servis ömürleri bu nedenle hep beklenilenlerin altında gerçekleşmektedir. Alt yapı yatırımları 
ülkeler için çok önemli sermaye israfı olarak görülmektedir. Zira ülke kazançları yıllar sonra geriye alınacak 
yatırımlara yönlendirilmektedir. Oysa ticari alanlarda bu yatırımlarla daha hızlı geriye dönüşlerin olabileceği ve 
ülkenin daha fazla kazanç sağlayabileceği açıktır. O halde buradan çıkan sonuç, alt yapı yatırımlarının çok doğru 
yapılması ve servis ömürlerinin oldukça uzun olmasının gerekliliğidir. 
 
Aşağıda verilen grafik incelendiğinde galvanizli çelik tellerden yapılan ACSR iletkenlerin özlerinin 5 yıllık servis 
süresi sonunda korozyon tetiklenmesi nedeniyle ömrünün nasıl kaybolduğu açıkça görülebilir. Bu grafik konu ile 
yakından ilgilenen araştırmacı ve mühendislere ACSR iletkenlerin yerine gelecekte yeni mamullerin 
kullanılmasının teknik zorunluluk olduğunu gösterir. O halde bu grafiğin iyi okunmasıyla şu kesin sonuçları 
söyleyebiliriz; 
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Şekil 1. İletkenlerin korozyon karşısında servis ömürleri [1].  
 

Transmisyon alt yapı yatırımları yapacak veya eskimiş hatlarını değiştirecek ülkeler galvanizli çelik telli kompozit 
konstrüksiyonlardan kaçınmalıdırlar. Zira galvanizli tellerde proses esnasında uygulanan çinko banyosunda 
noktasal olarak kapanmamış yerlerin açık hava koşullarında paslanarak alüminyumu aşındırmaları ve galvanik 
saldırılarla iletkenin servis ömrünün kısaltmaları söz konusudur. 
 
ACSR yani saf alüminyum ve galvanizli çelik tel kombinasyonları yerine alternatif olarak AAAC ( All Aluminum 
Alloy Conductor) seçeneği iyi bir tercihtir. Ancak iletkenlikten bir miktar taviz vermek gerektiği açıktır. Ancak 
iletkenlikteki taviz çelik nüve kullanılmadığından önemli miktarda aynı çaplı mamuller için telafi edilmiş olmaktadır. 
Türkiye gibi transmisyon hatlarının servis ömrü tamamlanmış ve yeni iletken yatırımıyla karşı karşıya kalan ülkeler 
için de AAAC yani AlMgSi alaşımları kompozit yapıdan arındırılmış ve kendi kendini çelik öz olmaksızın 
taşıyabilen iletken tipleri en önemli ve en yakın alternatiflerden birisi olarak yer edinmiştir. Ancak ağır coğrafya 
şartları dolayısıyla kar, buz ve rüzgar yükleri ile iletkenin kendi ağırlığını da hesaba katarak muhakkak çelik öz 
takviyesinin gerektiği yargısından kutulamayan ülkelerin veya alanların ise yine ACSR/AS tipi yani çelik tellerinin 
galvanizlenerek kullanılmasının yerine rotary ekstrüzyon teknolojisiyle ince alüminyum tabakası sıvanarak asla 
korozyona maruz kalmayacak tarzda imal edilmiş alüminyum kaplı iletkenlerin kullanımı çok önemli bir seçenektir. 
Şekil 1’deki grafikten de görüleceği üzere korozyonun farklı tipleri AS tellerin (yani çelik teller alüminyum 
kaplanmış) servis ömürlerine tesir edememektedir. 
 

2. Rotary Ekstrüzyon Yöntemiyle Alüminyum Kaplama Prosesi 

Henüz Türkiye’de çelik teller üzerine alüminyum sıvama teknolojisini uygulayan makine ve tesis olmamakla 
beraber iletken sanayisi oldukça güçlü olan ülkemizde, yurt dışından alınan çok çeşitli iletkenlerin üretiminde 
ACSR/AS, OPGW/AS gibi mamuller yurt dışından getirilerek kullanılmaktadır. Yarı mamul tedarik pazarı ağırlıklı 
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olarak Çin, Kore gibi ülkeleri kapsamaktadır. Alüminyum kaplama teknolojisinde adımlar sırasıyla aşağıda tasnif 
edilmiştir; 
 
Şekil 2 ’de şematik olarak gösterildiği gibi çelik filmaşinler yurt dışı tedarikçilerden 6 mm çaplı olarak büyük 
kangallar halinde getirilir. Yüzeyi asit banyolarında pastan arındırıldıktan sonra çok ırgatlı çekme makinelerinde 
yüzeyi kromatlanmış filmaşinlerden tel çekilir. Tel çaplarına bağlı olarak patentleme prosesi de uygulanır. 
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Şekil 2. Çelik tel üzerine alüminyum kaplama işlemi. 
 
Tel yüzeyleri iyice temizlendikten sonra yaklaşık 400 °C ye kadar indüksiyon fırınından geçirilip ısıtılan teller ile 
%99,7 EC kalite de saf alüminyum filmaşinler bir veya iki besleme yollu “alüminyum sıvama makinesi” ne verilip 
dönel ırgat ile ekstrüzyon tekniği uygulanarak kalıpta çelik tel üzerine yüksek basınçla sıvama yapılır [2]. 
Uygulamanın döner ekstrüzyon prensibi Şekil 3 ’de gösterilmiştir. 
 
 



Alüminyum Çubuk

Alüminyum Çubuk

Çelik Tel

Alüminyum Cladlı

Çelik Tel

 
 

Şekil 3. Rotary ekstrüzyon yöntemiyle çelik tel üzerine alüminyum kaplama mekanizması [2].  
 

Çelik tel makinenin kalıbından geçerken yüzeyine yüksek basınçla sıvanan alüminyumda çapak ve kulaklanma 
tesirlerini ortadan kaldıracak tarzda tasarlanmış ekstrüzyon kalıbı içersinden geçtikten sonra sıcaklığı biraz daha 
artmış olarak imalat hattında ilerlemeye devam eder. Makineden çıkan sıcak kompozit mamul bir sonraki ünite 
olan soğutma ve kurulama makinesine girer. Burada sıcak halde yaklaşık 400—450 °C sıcaklığındaki kompozit tel 
oda sıcaklığına soğutulur. Soğutma su spreyleri yardımıyla yapılabilir. Daha sonra tel yüzeyindeki su kalıntıları 
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basınçlı hava ile süpürülerek temizlenir. Telin kaplanmış olan yüzeyinde karşılaşılması muhtemel çapak ve kısmi 
kulak oluşumları ile alüminyum kaplama kalınlığındaki büyük toleranslar ve dalgalanmalar sıvı tel çekme ile 
giderilerek yüzey pürüzsüz hale getirilir. Tungsten karbür matrislerin kullanıldığı tel çekme işlemi yağ banyosu 
içinde yapılır. Kompozit tel üzerinde kalan yağ filmi son kademede kullanılan endüstriyel elmas matris ile 
temizlenebilir. Şekil 4 ’de bu amaçla tasarlanmış bir tel çekme kalıbı görülmektedir. Tel üzerinde ince bir yağ filmi 
kalsa da bu film daha sonra tel sarma makinesinin kalibrelerinden geçerken yağlama etkisi sağlayacağı için ilave 
bir işlemle giderilmesine gerek yoktur. Hatasız bir imalat için soğutma ve tel çekme grubunun hızı alüminyum 
kaplama makinesi ile eşzamanlı olmak durumundadır. Gevşeme niteliğinde olan bir miktar tel sarkmaları olsa da 
bunlar hattaki akümülatör tarafından süratle telafi edilir ve malın düzgün şekilde sorunsuz olarak tel çekme 
makinesine beslenmesi sağlanır. 
 

1. Çekme 2. Çekme Ütüleme

Giriş  Çıkış

 
 

Şekil 4. Tel çekme kalıbı [3]. 
 

Çelik tel çapı ve kompozit iletkenliği göz önünde bulundurularak çelik tel üzerine kapılanacak alüminyum kalınlığı 
IEC-61232 standardına göre Şekil 5 ’de belirtilmiştir. Buna göre aynı çelik tel çapına sahip kompozit yapılarda 
iletkenliğin artması için alüminyum kalınlıklarının arttırılması gerektiği açıkça görülmektedir.  
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Şekil 5. Çelik tel çapı ve iletkenliğe göre alüminyum clad kalınlığındaki değişim [4]. 
 
Alüminyum kaplama prosesinde kimyasal bileşimi Çizelge 1 ’de ve mekanik özellikleri Çizelge 2 ’de verilen 
yüksek dayanımlı çelik teller kullanılır. Çelik tel üreticilerinden tedarik edilen bu tellerin çapları 1,27 — 4,822 mm 
arasında değişiklik göstermektedir. Tel çapları ve alüminyum kaplama kalınlıkları, üretilecek olan iletkenin akım 
taşıma kapasitesi ve kompozit tipine göre değişiklik göstermektedir.  
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Çizelge 1 Çelik tel kimyasal bileşimi (% ağırlıkça) [5]. 
 

C Mn P S Si 

0,50 – 0,85 0,50 – 1,10 0,035 0,045 0,10 – 0,35 
 
Akım taşıma kapasitesinin artmasını iletken direncinin azalması şeklinde yorumlamak mümkündür. Alüminyum 
kaplama prosesinde, kaplama kalınlığının artması akım taşıma kapasitesini arttırırken diğer bir taraftan çelik telin 
mukavemet değerlerinin düşmesine de neden olmaktadır. Zira toplam çap değişmediği için çelik tel çapının 
azaltılması gerekir. 

 
Çizelge 2 Çelik tellerin çaplara göre mekanik özellikleri. 

 

Nominal Çap (mm) 
%1 Uzamadaki  

Akma Sınırı (MPa) 
Çekme Dayanımı  

(MPa) 
% Kopma Uzaması 

(lo=250 mm) 

1,270 – 2,283 1310 1450 3,0 
2,286 – 3,045 1280 1410 3,5 
3,048 – 3,553 1240 1410 4,0 
3,556 – 4,822 1170 1380 4,0 

 
Çelik tellerin nominal çap değerlerine göre uygulanan tolerans değerleri Çizelge 3 ’de verilmiştir. Özellikle küçük 
çaptaki tellerde tolerans değerleri kritik durumdadır. Tedarik edilen çelik tel tolerans sınırlarının içinde olsa bile 
alüminyum kaplama prosesinin de belli bir tolerans değerleri olduğu unutulmamalıdır. Alüminyum kaplama çap 
toleransı Çizelge 4 ’de görülmektedir. 
  

Çizelge 3 Çelik tel çap toleransları. 
 

Nominal Çap 
(mm) 

Tolerans 

(+) (-) 

1,270 – 1,902 0,038 0,025 
1,905 – 3,045 0,051 0,051 
3,048 – 3,553 0,076 0,051 
3,556 – 4,822 0,102 0,076 

 
Çizelge 4 Kaplama toleransları. 

 
Clad Çap Toleransı Kaçıklık 

± %1,5 (nominal çapta) ± 0,05 mm 
 
1,27 mm nominal çap değerine sahip olan çelik tel kullanıldığı bir durumda, nominal kaplama kalınlığı 0,64 mm 
olması gerekir. Fakat tolerans sınırları içinde kalınması şartıyla farklı tolerans kombinasyonlarıyla kaplama 
kalınlığının 0,15 mm değerine kadar düşmesi söz konusudur. Farklı tolerans kombinasyonları Şekil 6 ’da 4 ayrı 
durum için irdelenmiştir. 
 

Nominal Çelik Tel

Nominal Clad

Maks. Çelik Tel

Min. Clad

Nominal Çelik Tel

Nominal Clad

0,05 mm Kaçıklık

Maks. Çelik Tel

Min. Clad

0,05 mm Kaçıklık
 

 
Şekil 6. Toleranslara göre clad kalınlıkları. 

 
Rotary ekstrüzyonla alüminyum kaplanması işleminde son kademe olan tel çekme ve ütüleme ayağında yapılacak 
küçük bir hata kaplama tabakasının işlevsiz kalması ve çelik telin atmosfere açılmasına neden olabilir. Bu 
durumda korozyon direncinin arttırılması amacıyla uygulanan kaplama prosesinin etkisi ortadan kalkacak ve 
hesaplanan ömürden çok daha erken hasar oluşumu ile karşılaşılacaktır. 
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3. Çelik—Alüminyum Ara Yüz İncelemeleri 
 
Çelik üzerine alüminyum kaplama ile üretilen numunelerin kaplama kesitleri incelendiğinde, Şekil 7a ’da 
örneklenen görüntü ile karşılaşılır. Burada alüminyum kaplama ve çelik arasında bir ara yüz bölgesi mevcuttur. 
Ara yüz ne alüminyum ne de çelik atomlarından meydana gelmektedir. Başka bir deyişle alüminyum çelik 
bünyesine penetre değildir. Şekil 7b incelendiğinde ise cladlama ile alüminyum atomlarının çelik içerisine penetre 
olduğu görülürken, çelik ile alüminyum arasında belirgin bir ara yüz bölgesi bulunmamaktadır. Sıcaklık ve basınç 
etkisiyle [6]çelik ve alüminyum atomlarında elektron paylaşımı metalürjik bir birleşime sebep olur. Rotary 
ekstrüzyonla alüminyum kaplanması öncesinde çelik ve alüminyum üzerine uygulanan yüzey hazırlama işlemleri 
atomsal ölçekteki birleşmenin etkinliğini arttırmaktadır.  
 

 
a) 

 
b) 

 
Şekil 7. a) Alüminyum kaplama, b) Alüminyum cladlama şematik gösterimi [7]. 

 
Şekil 8 ’de alüminyum kaplama prosesine tabi tutulmuş bir yüksek mukavemetli çelik telin SEM görüntüsü 
verilmiştir. Alüminyum ve çelik ara yüzü sadece kontrast farkı ile seçilebilir. Yüksek büyütme ile çekilen SEM 
görüntüsünde (Şekil 8b) alüminyum ve çelik arasında her hangi bir boşluk yapısıyla karşılaşılmamaktadır.  

 

 
a) 

 
b) 

 
Şekil 8. Alüminyum kaplanmış çelik tel a) x33, b) x500. 

 
Alüminyum kaplanmış çelik tellerin bir diğer tipi olan ve iletken sektöründe yüksek veri taşınabilmesine olanak 
tanıyan OPGW iletkenlerde paslanmaz çelik tüp içine yerleştirilmiş fiber optik kablolardan oluşan bir kompozit 
yapı söz konusudur. Bu türden iletkenler akım taşıma işlevine sahip olup bu özelliğinin yanı sıra veri transferinde 
de kullanılabilmektedir. Fiber optik kabloların taşındığı paslanmaz çelik tüpler alüminyum kaplanarak kompozit 
iletken yapısının bütününün korozyona karşı korunması temin edilir. 
 
Paslanmaz çelikten üretilmiş bir bant bir dizi hadde merdanesi vasıtasıyla tüp formu verilirken bu işlem esnasında 
içerisine fiber optik kablolar yatırılır. Hadde merdaneleri ile tam bir tüp şekline sokulan paslanmaz çelik bandın iki 
kenarı uç uca getirilerek kaynak edilir. Kullanılan bir malafa yardımıyla kaynak esnasında fiber optik kablolar 

Al Kaplama 

Çelik 

Ara yüz 

Çelik 

 

Al Clad 
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imalat esnasında oluşabilecek bir hasarlanmaya karşı korunmaktadır. Burada bahsi geçen kaplama işlemi Şekil 2 
ve 3 ’de gösterildiği gibidir. Paslanmaz çelik tüpün rotary ekstrüzyon işleminde karşılaşılabilecek en önemli husus 
çelik tel yerine kullanılan paslanmaz çelik tüpün dayanım değerlerinin düşük olmasıdır. Ayrıca içinde fiber optik 
kablo bulunan paslanmaz çelik tüpün maruz kalacağı şekillendirme kuvvetlerinin tüp geometrisini ve fiber optik 
kabloların özelliklerini bozmayacak düzeyde olması gerekmektedir. Basınç değerlerinin çelik telin rotary 
ekstrüzyonla alüminyum kaplanması prosesindeki düzeyden daha düşük olduğu bu proseste, alüminyum—çelik 
ara yüzeyinde kurulan atomsal bağlar da zayıf özelliktedir. 
 

 
a) 

 
b) 

Şekil 9. Alüminyum kaplanmış paslanmaz çelik tüp a) x23, b) x500. 
 
Şekil 9 ’da alüminyum kaplanmış paslanmaz çelik tüpün SEM görüntüsü görülmektedir. Burada alüminyum—
paslanmaz çelik arasında belirgin bir ara yüz bölgesi mevcuttur. Daha yüksek büyütmede incelendiğinde (Şekil 9 
b) ara yüz üzerinde boşluklar açıkça görülebilmektedir. En büyük boşluk boyutu 5 μm civarındadır. 
 

5. Sonuçlar 
 

Günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen yeni mamullerde kaçınılmaz olarak yeni teknolojiler 
kullanılmaktadır. Zira her yeni mamul başka bir üstünlük kazanılması üzerine tasarlanınca bu üstün özellikleri 
sağlayabilecek makinanın da ileri teknoloji olması son derece olağandır.  Makalemizde her ne kadar pek çok 
cümlede  “Clad” prosesinden bahsedilmesine rağmen bu makine ile Türkiye’de imalatın yapılmadığını üzülerek 
söylemek isteriz. İleri teknoloji gerektiren bu tür prosesler ile elde edilen mamullerinde tartışmasız kusursuz kabul 
edilmesi de hatalıdır. Alüminyum kaplama prosesi galvanizle kaplama yapılan çelik tellerin yerine uygulanan bir 
yöntemdir. Bu proses sadece içi dolu olan malzemelere değil aynı zamanda boru malzemelerin üzerlerine de 
uygulanabilmektedir. Ancak rotary ekstrüzyon ile yapılan kaplama operasyonundan sonra çapak, şekil bozukluğu, 
çizgi oluşumu ve benzeri yüzey kusurlarını bertaraf etmek için oldukça hassas seviyede çelik tellerinin yüzeyine 
kaplanan alüminyum ütülenir. Bu uygulama prosesin en hassas noktası olup eğer hatalı işlemler yapılırsa 
galvanizli kaplamadaki noktasal açıklık kusurları dolayısıyla tetiklenen korozyonun bir benzeri de burada oluşur. 
Bunun temel gerekçesi ise Alüminyumun fabrikaya filmaşin olarak maliyeti 2500$/ton(LME)+500$/ton(fabrika 
filmaşin maliyeti) seviyelerinde olması dolayısıyla, kıymetli mal uygulamasına tabii olmasından dolayıdır. Satın 
alıcı standart kaplama kalınlığı üzerinden hesaplanan bedele razı olduğundan ve imalatçı ise kusura sebep 
olmamak için ( tel üzerinde yer yer açıklıklar) pahalı malzemeyi yüksek toleranslarla kullanmayacağı için çekme 
prosesi esnasında özel dikkat ve ayarlamalar yapılamaz ise kaçınılmaz olarak korozyona sebep olan kusurlarda 
tel ile beraber iletkenin ömrünü hızla düşürecektir. Dolayısıyla şartnamelerde bu konuya dikkat edilmesi gereklidir. 
Eğer Al—Clad prosesi düzgün tatbik edilmez ise malzemenin ara yüzeylerine tel çekme esnasında teldeki helis 
dalgaları dolayısıyla hızla inilmesi gerçekleşecektir. Prosesin bu olası dezavantajlarına karşın alüminyum kaplama 
galvaniz prosesine göre daha teknolojik bir uygulamadır. Prosesin tatbikatı esnasında farklı kompozit yapıların 
oluşturulması eş anlı imalat ile mümkündür zira burada 450 °C sıcaklıktaki bir galvaniz banyosuna benzer sıvı 
içersinde geçme diye bir uygulama yoktur. Böylece hem çelik teller alüminyumla kaplanabilirken çelik boru 
içersinde cam fiberler olduğu halde üzerine alüminyum kaplanarak yapı içersinde farklı metal dolayısıyla oluşan 
korozif etkilenmelerinde önüne geçilerek mamullerin kullanım süreçleri uzatılabilmektedir. 
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Özet 
 

Saf Fe ve Fe-8Mo ikili alaşımı kutu borlama yöntemi ile 1100 C sıcaklıkta, 3 saat süreyle borlanmıştır. 
Oluşturulan kaplamaların mikroyapısı, faz bileşimi, kaplama kalınlığı, kimyasal bileşimi XRD, SEM ve SEM-EDS 
ile karakterize edilmiştir. Her iki altlık için borür tabakasının çift katmanlı FeB ile Fe2B’den oluştuğu ve taraksı 
yapıda olduğu tespit edilmiştir. Ancak Fe-8Mo alaşımında bir geçiş bölgesi olduğu ve bu geçiş bölgesi ile borür 
tabakası içerisinde molibdence zengin Mo-Fe-B çökelti fazları oluştuğu tespit edilmiştir.  Borür tabaka ve geçiş 
bölgesinde bulunan ince taneli Mo-Fe-B çökeltilerin kaplama yüzeyine dik olarak yönlendiği, ancak geçiş 
bölgesindeki diğer Mo-Fe-B çökeltilerin ise rastgele büyüdüğü ve çok daha kaba olduğu tespit edilmiştir. Saf 
demir ve Fe-8Mo yüzeyinde oluşan borür tabaka kalınlıkları sırasıyla 260 μm ve 120 μm’dir.  
 
Anahtar kelimeler: Kutu borlama, Fe-Mo alaşım, demir borür, molibden borür, Mo-Fe-B.  

 
 

PACK BORONIZING OF BINARY FE-8MO ALLOY 
 

Abstract 
 
Pure Fe and at. Fe8Mo alloy were pack boronized in 1100°C for 3 hours. Microstructure and coating thickness, 
phase composition, and chemical composition investigations of the coatings were obtained with SEM, XRD, SEM-
EDS, respectively. Boride coatings were made up of double-layered FeB-Fe2B phases in sawtooth morphology. 
Also a transition zone and molybdenum-rich Mo-Fe-B precipitates were observed in the transition zone of borided 
Fe-8Mo alloy. It was seen that thinner precipitates in the boride layer and the transition zone were oriented 
perpendicular to the material surface. However, the larger precipitates in the transition zone were randomly 
oriented. Coating thickness values of the boride layers were 260μm and 120μm for pure Fe and Fe-8Mo alloy, 
respectively. 
 
Keywords: Pack Boronizing, Fe-Mo alloy, Iron Boride, Mo-Fe-B 

 
1. Giriş 

 
Borlama, demir ve alaşımlarının, demir-dışı metallerin ve intermetaliklerin yüzey sertliğinin, aşınma dayanımının 
ve korozyon direncinin geliştirilmesi amacıyla başvurulan termokimyasal kaplama tekniklerinden birisidir[1-7]. 
Borlama işleminin diğer geleneksel yüzey modifikasyon tekniklerine göre en büyük avantajı işlem sırasında çok 
sert borür bileşiklerinin (1450-5000 HV) oluşmasıdır[4, 6-7]. Oluşan borür tabakasının sahip olduğu yüksek 
kimyasal kararlılık sayesinde sıvı eriyik metallerin sebep olduğu erozyona karşı da dirençli olmaktadır. Borlama 
sıcaklığı ve süresi, borlama tekniği ve bor kaynağı içeriği; kaplamanın büyümesini, morfolojisini, faz 
kompozisyonunu ve dolayısıyla malzeme yüzeyinde oluşan kaplamanın genel özelliklerine etki eden temel 
parametrelerdir[3-6, 8]. Altlık malzemenin kimyasal kompozisyonu da borür tabakanın özelliklerine etki eden 
önemli parametrelerdendir. Altıktaki alaşım elementlerinin, altlık malzemenin borlanma davranışına olan etkisi 
karmaşık bir konudur.  
 
Altlık malzeme olarak çelikteki alaşım elementlerinin etkisi sınırlı sayıdaki araştırmalara konu olmuş ve Sinha bu 
çalışmalarda ortaya çıkan sonuçları bir araya getirerek yayınlamıştır[5]. Ancak alaşım elementlerinin kompleks 
etkisini bertaraf etmek amacıyla saf demir içerisine alaşım elementleri katılıp sentetik Fe-M (M=Alaşım elementi) 
ikili alaşımları hazırlanıp borlanarak bu alaşım elementlerinin malzemenin borlama davranışına bireysel etkisini 
ortaya çıkarmak önemlidir.  Bu amaçla birkaç sistematik araştırmaya rastlanılmıştır. Dybkov ve arkadaşlarının 
yaptığı bir çalışmada alaşım elementi olarak kromun bor tabakası bileşimini değiştirdiği ve dolayısıyla bu 
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tabakanın mikroyapısal ve mekanik özelliklerini etkilediği rapor edilmiştir[10]. Benzer şekilde bir başka çalışmada 
Ni elementinin, bor tabakasının özelliklerini etkilediği rapor edilmiştir [11].  Ayrıca son zamanlarda araştırma 
grubumuz tarafından Ti ve Mn’nin etkisi araştırılmış ve bu elementlerin bireysel etkisi ile ilgili dikkate değer 
sonuçlar raporlanmıştır[9, 12].   
 
Molibdenin özellikle takım çelikleri için önemli bir alaşım elementi olmasından dolayı bu elementin de borlamaya 
müstakil etkisini tespit etmek önemlidir. Bu çalışmada atomik olarak % 8 Mo içeren Fe-Mo ikili alaşım (Fe-8Mo) 
hazırlanarak 1100 ºC’ de 3 saat süre boyunca saf demir ile beraber borlanmıştır. Elde edilen borür tabakası XRD, 
SEM ve SEM-EDS ile karakterize edilmiştir. 

 
2. Deneysel Çalışma 

 
% 99,97 oranında saf demir ile  %99,5 saflıktaki molibden metal parçaları kullanılarak kontrollü atmosfer altında 
atomik olarak % 8 oranında Mo içeren Fe-8Mo ikili alaşımı hazırlandı. Elde edilen numuneler 10 mm x 10 mm x 1 
mm boyutlarında kesilerek her iki yüzünden 80-1200 numara SiC zımparalar ile aşındırıldıktan sonra 3-1 µm tane 
boyutuna sahip alümina içeren solüsyon kullanılarak ile parlatıldı.  
   
Altlık numuneler pota içerisindeki % 90 SiC, % 5 B4C ve % 5 KBF içeren borlama tozuna sağdan-soldan ve alttan-
üstten eşit uzaklık olacak şekilde gömüldü ve oksitlenmeyi engellemek için Ekrit tozu koyulup potanın ağzı sıkıca 
kapatıldı. Altlık malzemeleri barındıran pota, kutu fırın içerisine yerleştirilerek 1100 ºC’de 3 saat boyunca borlama 
işlemine tabi tutuldu.  
 
Borlama işlemi bittikten sonra numune yüzeyindeki muhtemel toz kalıntılarını gidermek üzere  borlanmış 
numuneler ultrasonik banyo içerisinde temizlenerek kurutuldu.  Daha sonra kaplama yüzeylerinden Bruker D8 X-
ışınları kırınımı (XRD) cihazı kullanılarak Cu-Kα ışını ile 20

o
 ile 100

o
 arası dakikada 2

o
 hızla taranarak kaplamanın 

faz analizi yapıldı.  Numuneler, kesitten mikroyapı incelemesi için kesilerek borür tabakası kesiti açığa çıkacak 
reçine kalıba alındı. Reçine kalıba alınan numuneleri 80-1200 nolu SiC zımparalar ile aşındırıldı ve sırasıyla 6, 3 
ve 1 µm tane boyutuna sahip alümina içeren solüsyon kullanılarak parlatıldı. Kesit mikroyapı incelemesi ve 
kimyasal analizi için Philips XL-30 FEG SEM-EDS kullanıldı.   
 

3. Deneysel Sonuçlar 
 
3.1. XRD Analizi 
 
Saf Fe ve Fe-8Mo ikili alaşımı üzerinde oluşturulan kaplamanın yüzeyinden yapılan XRD spektrumları Şekil 1’de 
verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. 1100ºC sıcaklıklarda 3 saat süreyle yapılan borlama işlemi sonrasında yüzeyden alınan XRD spektrumları 
a) Saf Fe, b) Fe-8Mo 

 

(a) 

(b) 



Azaklı, Y., Tarakçı, M., Gençer, Y. ve Çalık, A. 

 

661 

Her iki numune yüzeyinden alınan XRD sonuçlarına göre kaplamada FeB ve Fe2B fazlarının olduğu tespit 
edilmiştir. Saf Fe üzerinde oluşturulan kaplamayı oluşturan borürlü bileşiklerden Fe2B fazına ait piklerin şiddetleri 
daha yüksek olmasına karşılık, FeB fazına ait piklerin şiddetleri oldukça zayıftır. Ancak Fe-8Mo ikili alaşımı 
yüzeyinde oluşturulan borür kaplamada FeB fazına ait piklerin şiddetlerinde artış görüldü, Fe2B pik şiddetlerinin 
azaldığı görülmektedir. 

 
3.2. Mikroyapı İncelemesi 
 

Saf Fe ve Fe-8Mo ikili alaşım malzemeler üzerinde, 1100 C’de borlama yapılan numunelere ait, kesitten farklı 
büyütmelerde alınan SEM mikroyapı görüntüleri Şekil 2 ’de verilmiştir.  
 
Borlanmış saf Fe numuneye ait görüntüler (Şekil 2a, b) incelendiğinde, iki ana bölge; kaplama (I) ve altlık Fe 
matris (III) görülmektedir. Saf Fe üzerine yapılan kaplamada borür tabakasının dış yüzeyinin oldukça düzgün, 
borür tabakanın taraklı bir yapıda olduğu görülmektedir. Borür tabakasının dış yüzeyine doğru bir miktar 
gözeneklilik tespit edilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2. Saf Fe ve Fe-8Si altlıklar üzerine farklı sıcaklıklarda 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların kesitten 
SEM görüntüsü; (a) Fe, 250X büyütme, (b) Fe, 500X büyütme, (c) Fe-8Mo 250X büyütme (d) Fe- 8Mo 500X 

büyütme. 

 
Şekil 2c,d’ de Fe-8Mo ikili alaşımı üzerine yapılan kaplamalara ait görüntüler incelendiğinde:  kaplama (I), geçiş 
bölgesi (II)  ve Fe-8Mo altlık (III) olmak üzere 3 bölge görülmektedir.  Borür tabakasının taraklı bir morfolojide 
olduğu belirlenmiştir. Kaplama dış bölgesinde bir hat boyunca yoğun porozite görülmemektedir. Saf Fe 
numunesinden farklı olarak Fe-8Mo ikili alaşımına ait kesit SEM görüntüsünde özellikle rastgele yönlenmiş 
iğnemsi parçacıkların ve kaplama ara yüzeyine dik yönlenmiş daha ince iğnemsi çökeltilerin bulunduğu bir geçiş 
bölgesi (II) vardır. Geçiş bölgesinde görülen rastgele yönlenmiş parçacıklar borür tabaka içerisinde de 
bulunmakta, bu parçacıkların boyutları, geçiş bölgesinden kaplama dış yüzeyine gittikçe küçülmekte ve gözenekli 
en dış bölgede ise tamamen kaybolmaktadır.  

 
Kesit SEM görüntüleri yardımıyla ölçülen altlık malzeme üzerindeki borür kaplama kalınlığı yaklaşık olarak saf 
demir için 260 µm, Fe-8Mo ikili alaşımı için 120 µm’dir. 

  

  

a  b 
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d 
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Şekil 3’te Fe-8Mo ikili alaşımına 1100 ºC sıcaklıkta 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların SEM kesit 
görüntüsü SEM-EDS çizgi analizi ile birlikte verilmiştir. Fe konsantrasyonu borür kaplamanın dış yüzeyinden altlık 
yönüne gittikçe hafifçe artmaktadır. Ancak, çökelti benzeri yapılar üzerindeki noktalarda Fe konsantrasyonun çok 
belirgin bir şekilde düştüğü görülmektedir.  
 
Molibden konsantrasyonu ise; borür kaplama içindeki çökeltilerin üzerinde göreceli olarak artarken, geçiş 
bölgesindeki daha iri çökeltilere gelindiğinde daha belirgin olarak artmaktadır. Benzer şekilde bor konsantrasyonu 
da bu çökeltiler üzerinde çok belirgin bir şekilde artmaktadır. Ayrıca bor konsantrasyonunun, kaplamanın dış 
kısmından altlığa doğru giden çizgi boyunca, çok belirgin olmasa da azaldığı görülmektedir.  
 
 

 
 

Şekil 3. Borlanmış Fe-8Mo ikili alaşımına 1100 ºC sıcaklıkta 3 saat süreyle yapılan borür kaplamanın kesit SEM 
görüntüsü ve çizgisel SEM-EDS spektrumu. 

 
Şekil 3’te verilen SEM görüntüsü üzerinde geçiş bölgesinden “M” ile işaretli bölgenin büyütülmüş SEM görüntüsü 
Şekil 4a’da verilmiştir. Şekil 4a’da “x” ve “y” ile işaretlenmiş noktalardan alınan noktasal SEM-EDS spektrumları 
sırasıyla Şekli 4b ve 4c’de verilmiştir. Çökelti üzerinden alınan noktasal SEM-EDS analizine göre (Şekil 4b); 
çökeltinin molibden ve borca zengin, göreceli olarak da demirce fakir olduğu anlaşılmaktadır. Çökeltinin hemen 
yanındaki ‘y’ noktasından (Şekil 4a) alınan noktasal SEM-EDS sonucuna (Şekil 4c)  göre bu bölgenin demirce çok 
zengin, molibdence ve borca çok fakir olduğu görülmektedir. “x” noktasındaki bor miktarı “y” noktasındakine göre 
dikkate değer şekilde fazladır. 

Fe 

Mo 

B 

M 
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 (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

Şekil 4.  Fe-8Mo altlık üzerine 1100 C sıcaklıkta 3 saat süreyle yapılan borür kaplamanın, (a) Şekil 4’ deki ‘M’ 
bölgesinden alınan yüksek büyütmedeki görüntüsü,(b) Şekil 4a’da “x” ile işaretlenmiş noktadan alınan 

SEM-EDS spektrumu,(c) Şekil 4a’da “y” ile işaretlenmiş noktadan alınan SEM-EDS spektrumu. 

 
  

4. Tartışma 
 
1100C’ de 3 saat süreyle borlanmış saf Fe ve Fe-8Mo numune yüzeylerinden alınan XRD sonuçlarına göre; FeB 
ve Fe2B fazlarının olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalarda da raporlandığı gibi; genellikle yüzeyde 
borca zengin FeB fazı oluşurken, altlık malzemeye yakın bölgelerde ise demirce daha zengin Fe2B fazı 
oluşmaktadır[1, 8]. Bu fazların oluşumu, dış yüzeyden başlayarak iç kısımlara doğru bor konsantrasyonun 
azalmasına bağlı şekilde ortaya çıkmaktadır Bu çalışmada da Fe-8Mo ikili alaşımı üzerinde oluşturulan 
kaplamada FeB fazına ait piklerin şiddetlerinde artış görülürken, Fe2B pik şiddetlerinin azaldığı tespit edilmiştir. 
Fe-8Mo ikili alaşımı içerisinde yalın olarak bulunan molibdenin bor difüzyonunu engellemesi nedeniyle, borun 
altlık malzeme iç kısımlarına difüzyonu azaltmış ve saf demirde olduğu gibi Fe-8Mo altlık yüzeyinde bor 
potansiyeli daha da artarak kaplama dış yüzeyinde borca zengin FeB fazının kalınlığının artmasına sebep 
olmaktadır. Fe-8Mo ikili alaşımında borun altlık iç kısımlarına kadar ilerleyememesi borür tabaka oluşum hızını 
azaltmıştır. Bu yüzden saf Fe yüzeyinde oluşturulan borür bileşikli kaplamanın kalınlığı, Fe-8Mo alaşımı numunesi 
yüzeyinde oluşan kaplamaya göre daha fazladır.  
 
Ancak SEM-EDS incelmelerinde (Şekil 3-4) FeB ve Fe2B’ye ilaveten, hem borür tabaka içerisinde hem de geçiş 
bölgesi olarak tanımlanan borür tabaka ile altlık arasındaki bölgede çökelti şeklinde Mo-Fe-B farklı bir fazın 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu fazın molibdence zengin ancak demir oranı çok düşük olduğu yine SEM-EDS 
sonuçlarında görülmektedir. Bu fazın XRD sonuçlarında görünmemesinin nedeni ise, borür tabakasının en dış 
yüzeyinde bu fazın bulunmaması ve oluşan borür tabakanın XRD ışınlarının bu fazların olduğu yere kadar nüfuz 
etmemesi şeklinde açıklanabilir.  

x 

y 

  

(a) 

(c) 

M 

(b) 
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Saf Fe ve Fe-8Mo ikili alaşımı üzerine yapılan kaplamanın kesit SEM görüntüleri incelendiğinde, saf Fe üzerinde 
oluşan taraksı yapının,  saf Fe içerisine molibdenin katkısı ile değişmediği görülmektedir. Fakat kaplama 
içerisinde Mo-Fe-B çökelti fazı kaba ve ince iki farklı çeşittedir.  İnce çökeltilerin kaplama yüzeyinden altlığa doğru 
bor yayınım yönüne paralel şekilde yönlendiği görülmektedir. Bu çökeltiler daha çok tane içerisinde olduğu 
anlaşılmaktadır.  Kaba çökeltilerin ise borür tabaka içerisinde kısmen yönlendiği ve bunun baskın şekilde oluşmuş 
FeB ve Fe2B fazlarının kendi büyüme yönlerine paralel olacak şekilde bu fazın büyüme yönünü kontrol ettiği 
şeklinde açıklamak mümkündür.  Geçiş bölgesinde ve rasgele yönlenmiş şekilde görünen göreceli olarak çok 
daha kaba çökeltiler ise tane sınırı gibi altlıkta molibden yayınımın yüksek olduğu ve daha sonra da bor 
yayınımının olduğu bölgelerde Mo-Fe-B fazını oluşturup çok daha fazla kabalaştığı şeklinde açıklanabilir. Geçiş 
bölgesindeki borür tabaka içerisindekilere göre daha ince ve yönlenmiş Mo-Fe-B çökeltiler ise matriste kaba Mo-
Fe-B çökeltilerin oluşmasıyla geçiş bölgesi molibdence fakirleştiği (Şekil 5c) için daha küçük boyutlu ve bor 
yayınım yönüne paralel çökeltiler oluşmaktadır.  
 
Fe-8Mo içerisindeki Mo konsantrasyonun yeterince yüksek olmaması ve oluşan Mo-Fe-B çökeltilerin matrisi Mo 
açısından fakirleştirmesi ve dolayısıyla bor difüzyonu kaplama dış yüzeyinden altlığa doğru olması, borür 
tabakanın saf demirde olduğu gibi taraklı olmasına neden olmaktadır. Ayrıca kaplama kalınlığının saf demir 
üzerindekine göre azalması, ortamdaki borun öncelikle FeB ve Fe2B fazlarını oluşturmak yerine molibdence 
zengin Mo-Fe-B çökeltiler oluşturması ve sadece demirce zengin matris içerisinden taşınımı ile açıklanabilir. 

 

5. Sonuçlar 
 
Saf Fe ve Fe-8Mo ikili alaşımından elde edilmiş numuneler, 1100C’ de 3 saat süreyle borlandı ve aşağıdaki 
sonuçlar elde edildi.  
 
1. Hem saf demir hem de Fe-8Mo oluşan borür tabaka taraksı bir yapıda olup bu altlıklar üzerinde oluşan 

kaplama kalınlıkları sırasıyla 260 μm ve 120 μm’dir.  
2. Kesitten inceleme sonucu saf demir üzerindeki kaplama; borür tabaka ve altlık, Fe-8Mo üzerinde oluşan 

kaplama; borür tabaka, geçiş bölgesi ve altlık şeklinde tanımlanmıştır. 
3. Saf demir üzerinde oluşan borür tabaka FeB ve Fe2B’den oluşurken Fe-8Mo üzerinde bu fazlara ilaveten 

molibdence zengin Mo-Fe-B çökeltilerden oluşmuştur. 
4. Molibdence zengin Mo-Fe-B çökeltiler hem borür tabakada hem de geçiş bölgesinde oluşmuştur. Geçiş 

bölgesindeki çökeltiler kaba ve rasgele yönlenmiş ve ince taneli kaplamdan altlığa doğru yönlenmiştir. Borür 
tabak içerisindeki çökeltiler ise kaplama dış yüzeyine dik olacak şekilde yönlenmiştir.  

 

Teşekkür 
 
XRD incelemelerindeki desteğinden dolayı Adem Şen’e ve SEM incelemelerindeki desteğinden dolayı Ahmet 
Nazım’a teşekkür ederiz. 
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Özet 
 
Atomik olarak %16 Mn katkılandırılarak hazırlanan Fe-16Mn ikili alaşımı ve saf Fe, Ekabor–II kullanılarak 900°C, 
1000°C ve 1100°C’de 3 saat süre ile borlanmıştır. Elde edilen borür tabakanın faz içeriği, mikroyapısı, kimyasal 
kompozisyonu ve mikrosertliği; XRD, OM, SEM, SEM-EDS, Mikrosertlik ölçümü ile karakterize edilmiştir. Saf 
demir üzerinde oluşan FeB ve Fe2B fazlarına ilave olarak, Fe-16Mn alaşımı üzerinde MnB2 fazı da oluşmuştur. 
Kaplama kalınlığı sıcaklığa bağlı olarak doğrusala yakın bir şekilde artmıştır ancak Mn ilavesi, oluşan borür 
tabakasının kalınlığını etkilememiştir. Bor kaplamaların sertliği altlık malzemelere göre yaklaşık 20 kat fazla 
ölçülmüştür.  Saf demir yüzeyinde oluşan taraklı yapıdaki borür tabakası, Mn ilavesi ile değişmemiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Borlama, Demir borür, Fe-Mn alaşımı, Mangan borür 

 

BORONIZING OF SYNTHETIC Fe-16Mn ALLOY 
 

Abstract 
 

A Fe-16 Mn alloy containing 16% Mn and pure Fe was boronized at 900C, 1000C and 1100C for 3 h using 
Ekabor–II powders. The phases, microstructure, chemical composition and hardness of the boride layer was 
characterized using XRD, OM, SEM, SEM-EDS, and microhardness tests. In addition to the FeB and Fe2B 
phases formed on pure Fe, a MnB2 phase was also formed on the Fe-Mn alloy. The thickness of the boride layer 
increased almost linearly with increasing temperature; however, the addition of Mn did not influence the thickness 
of the boride layer. The hardness of the boride layer was approximately 20 times greater than the thickness of the 
substrate. The saw-tooth morphology of the boride layer remained unchanged with  Mn addition. 
 
Key words: Boronizing, Iron boride, Fe-Mn alloy, Manganese boride   
 

1. Giriş 
 

Borlama; demir esaslı malzemelerden, demir dışı malzemelere kadar çok geniş şekilde uygulanabilen termo-
kimyasal bir yüzey sertleştirme işlemidir [1-6]. Borca zengin bir ortamda, sıcaklığın etkisi ile altlık yüzeyinde borlu 
bileşikler oluşması sonucu yüzeyde sert, korozyon direnci yüksek bir borür tabakası meydana gelmektedir [2-5]. 
Yüzeyde oluşan borür tabakasının karakteristiğini; proses süresi ve sıcaklığı, kullanılan bor kaynağı ve bor 
konsantrasyonu ile altlık malzemenin kimyasal bileşimi etkilemektedir. Literatürdeki çalışmalarda altlık 
malzemenin kimyasal bileşiminin etkisi sınırlı şekilde araştırılmıştır. Dybkov ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada, çelik içersinde alaşım elementi olarak kullanılan kromun bor tabakası bileşimini değiştirdiği, dolayısıyla 
bu tabakanın çeliğin mikroyapısal ve mekanik özelliklerini de etkilediği rapor edilmiştir [7]. Benzer şekilde, Ni 
elementinin bor tabaka özelliklerini etkilediği rapor edilmiştir [8]. Yapılan bir başka çalışmada, saf Fe içerisine 
katkılandırılan Ti elementinin etkisi araştırılmış ve Ti miktarına bağlı olarak oluşan borür tabaka kalınlığı, 
mikroyapı ve kimyasal bileşiminin dikkate değer şekilde değiştiği tespit edilmiştir [9].  Cr, Ni ve Ti gibi elementlerin 
yanında, çeliklerde kullanılan diğer alaşım elementlerinden biri de mangandır ve %12-20 Mn içeren çelikler yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadırlar [10-11]. 
 
Alaşım elementi olarak manganın müstakil etkisi son zamanlarda yapılan araştırmalara konu olmuştur. Çalık ve 
arkadaşları %1'in altında Mn ilavesinin kaplama kalınlığına etkisi olduğunu rapor ederken, Gençer’ in yaptığı 
çalışmada %1-16 Mn ilavesinin borür kaplama kalınlığını etkilemediği rapor edilmiştir [12-13].  
 
Bu çalışma, daha önce sınırlı sıcaklıklarda borlama özellikleri araştırılan Mn’nin, farklı sıcaklıklardaki spesifik 
etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 
 
Atomik olarak %16 Mn katkılandırılan sentetik Fe-16Mn ikili alaşımı ve saf demir; 900, 1000 ve 1100ºC’de 3 saat 
süre ile borlanmıştır. Elde edilen borür tabakası XRD, SEM-EDS ve sertlik ölçümü ile karakterize edilmiştir. 

https://owa.gyte.edu.tr/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=acalik%40tef.sdu.edu.tr&nm=acalik%40tef.sdu.edu.tr
mailto:egulec@gyte.edu.tr
mailto:gencer@gyte.edu.tr
mailto:mtarakci@gyte.edu.tr
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2. Deneysel Çalışma 
 
Argon kontrollü atmosferde ark ergitme cihazı kullanılarak, ağırlıkça %99,97 saflıktaki Mn ve %99,9 saflıktaki Fe 
metal parçaları ile atomik olarak %16 Mn içeren, Fe-16Mn ikili alaşımı hazırlandı. 10 mm x 10 mm x 5 mm 
boyutlarında kesilen saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımı her iki yüzeyinden 80-2400 nolu zımpara ile aşındırıldıktan 
sonra alümina içerikli solüsyon ile parlatıldı. Saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımı, pota içerisindeki Ekabor II tozuna 
gömüldü ve pota ağzına oksitlemeyi engelleyici Ekrit tozu koyulup potanın ağzı sıkıca kapatıldı.  Altlık 
malzemeleri barındıran pota, kutu fırın içerisine yerleştirilerek fırın sıcaklığı 900ºC’ye 20 dakika içerisinde çıkacak 
şekilde ayarlandı. Fırın sıcaklığı 900ºC’ye ulaştığında 3 saat bu sıcaklıkta beklenilerek borlama işlemi 
gerçekleştirildi. Bu işlem sonrasında fırın kapağı açılarak pota dışarı alındı ve havada soğuması sağlandı. Bu 
işlem 1000ºC ve 1100ºC için de aynı şekilde yapıldı. Borlanan Fe ve Fe-16Mn numenlerinin borür tabakası 
yüzeylerine Bruker D8 X-ışınları kırınımı (XRD) cihazı kullanılarak, Cu-Kα ışını ile tarama açısı 20

o
 ile 100

o
 olacak 

şekilde faz analizi yapıldı. Kesitten mikroyapı incelemesi için numuneler hassas kesici ile ikiye kesilerek ve 
kaplama tabakası ortaya çıkacak şekilde reçine kalıba alınarak, numunelerin yüzeyi 80-1200 nolu silisyum karbür 
zımparalar ile aşındırıldı ve 3-1 µm boyutunda toz alümina içeren solüsyon kullanılarak parlatıldı.  Borür tabaka 
mikroyapı incelemesi ve kimyasal bileşim tespiti için Zeiss optik mikroskop (OM), Philips XL-30 SEM ve SEM-
EDS cihazları kullanıldı.  Kaplamaların mikrosertlik ölçümleri yüzeyden altlık malzemeye doğru Zeiss optik 
mikroskoba bağlı Anton Paar MHT-10 mikrosertlik cihazı kullanılarak yapıldı. 30 gr yük uygulanarak Vickers sertlik 
izleri oluşturuldu.  
 

3. Deneysel Sonuçlar  
 
3.1. XRD Analizi 
 
Saf Fe altlık numunenin 900, 1000 ve 1100ºC' de 3 saat süre ile borlanması sonrasında numune yüzeylerinden 
alınan XRD sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. 900 ve 1000ºC’ de borlama sonrası elde XRD sonuçlarında FeB ve 
Fe2B fazları tespit edilirken 1100ºC’ de sadece FeB fazı tespit edilmiştir. 
 

  
 

Şekil 1. Saf Fe altlık üzerine 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC sıcaklıklarda, 3 saat süreyle yapılan borlama işlemi 
sonrasında yüzeyden alınan XRD pikleri. 

 
Fe-16Mn alaşımının 900, 1000 ve 1100ºC'de 3 saat süre ile borlanması sonrasında numune yüzeylerinden alınan 
XRD sonuçları Şekil 2'de verilmiştir. 900 ve 1000ºC’de borlama sonrası elde XRD sonuçlarında FeB, Fe2B ve 
MnB2 fazları tespit edilirken 1100ºC’de borlama sonrasında sadece FeB ve MnB2 fazları belirlenmiştir. 
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Şekil 2. Fe-16Mn altlık üzerine 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC sıcaklıklarda, 3 saat süreyle yapılan borlama işlemi 
sonrasında yüzeyden alınan XRD pikleri. 

 
3.2. Kaplamaların Kesitten Mikroyapı İncelemesi 
 
Saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımı numuneleri üzerinde 900 ve 1000ºC'de yapılan borlama işlemi sonucu, altlıklar 
üzerinde oluşan borür tabakasının, kesitten optik mikroskop (OM) görüntüsü Şekil 3.a-d’de verilmiştir. En fazla 
borür tabaksı kalınlığına sahip olan, 1100ºC’de borlanan numunelere ait kesitten BSE ile alınan SEM görüntüsü 
ise Şekil 3.e-f’ de verilmiştir.  
 
Görüntülerde ‘I’ ile işaretlenmiş bölgeler borür tabakasına, ‘II’ ile işaretlenmiş bölgeler ise altlık malzemelere aittir.  
Şekil 3.e-f’de ‘I’ ile gösterilen borür tabakasının dış kısmını oluşturan, koyu renge sahip bölge FeB fazı iken, 
literatürde de rapor edildiği üzere hemen bu yapının altında açık renge sahip bölge Fe2B fazıdır [9,13]. Her iki 
altlık üzerinde oluşan borür tabaka, taraksı ve devamlı yapıdadır. Taraklı yapının Mn ilavesiyle değişmediği açıkça 
görülmektedir. Borür tabakasının en dış kısmının oldukça gözenekli, buna karşın altlığa doğru iç kısmının oldukça 
yoğun olduğu görülmektedir. Şekil 3.e’de ‘A’, kaplama yüzeyine paralel oluşmuş bir çatlağı göstermektedir. 
1100ºC’de borlanan saf demirde görülen bu çatlak (Şekil 3.e), aynı sıcaklıkta borlanan Fe-16Mn numunesinde 
görülmemektedir (Şekil 3.f).  
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Şekil 3. Saf Fe ve Fe-16Mn altlıklar üzerine farklı sıcaklıklarda 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların kesitten 

optik mikroskop ve SEM görüntüleri; (a) Saf Fe, 900ºC, (b) Fe-16Mn 900ºC, (c) Saf Fe,1000ºC, (d) Fe-
16Mn, 1000ºC, (e) Saf Fe, 1100ºC,  (f) Fe-16Mn, 1100ºC. 

 
3.3. Kaplama Kalınlığı 
 
Borlanmış saf Fe ve Fe-16Mn numunelerinin kesit mikroyapı görüntülerinden elde edilen borür tabaka kalınlık 
değerlerinin, borlama sıcaklığına bağlı değişimi Şekil 4’te verilmiştir. Saf Fe üzerinde oluşan kaplama kalınlığı 80 
ile 280 µm arasında değişmekte iken Fe-16Mn alaşımı üzerinde oluşan kaplama kalınlığı 75 ile 260 µm arasında 
değişmektedir.  Bu değişim her iki atlık için, doğrusala yakın bir şekilde artış gösterir. Şekil 4’te görüldüğü gibi, 
aynı sıcaklıkta saf Fe üzerinde elde edilen tabaka ile Fe-16Mn alaşımı üzerinde elde edilen tabaka kalınlıkları 
hemen hemen aynıdır. Artan borlama sıcaklığı ile her iki altlık için kaplama kalınlığı artış göstermiş olsa da Mn 
ilavesinin kaplama kalınlığını pek etkilemediği görülmektedir. 
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Şekil 4. Saf Fe ve Fe-16Mn altlıklar üzerine 3 saat süreyle yapılan kaplama kalınlıklarının sıcaklığa bağlı olarak 
değişimi. 

 
3.4. Kaplama Sertliği  
 
Saf Fe ve Fe-16Mn alaşımının 900, 1000 ve 1100ºC’de 3 saat süre borlanması sonucunda elde edilen 
kaplamanın dış yüzeyinden başlayarak mesafeye bağlı mikrosertlik değerleri Şekil 5‘te verilmiştir. 
Kaplamaların mikrosertlik değerleri yaklaşık olarak 1600 ile 2200 HV arasında değişmektedir. Mn ilavesiyle birlikte 
mikrosertlik değerlerinde saçılma daha fazla olmakta, her iki altlık üzerinde oluşan borür tabaka sertliklerinde 
sıcaklığa ve Mn ilavesine bağlı bir değişim görülmemektedir.  Saf Fe'ye ait sertlik değeri yaklaşık olarak 115 HV 
iken Fe-16Mn alaşımının sertlik değeri yaklaşık olarak 315 HV olarak ölçülmüştür. 
 

 
 

Şekil 5. Saf Fe ve Fe-16Mn numuneleri üzerine 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC sıcaklıklarda 3 saat süreyle yapılan 
borür kaplamaların dış yüzeyinden altlık malzemeye doğru kaplama boyunca mikrosertlik değişimi. 
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3.4. Kesit SEM-EDS  
 
Şekil 6'da, 1100ºC’de 3 saat süre ile borlanmış saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımına ait kesit SEM görüntüleri ve 
kaplama dış kısmından altlığa doğru bir çizgi boyunca alınan elementel analiz sonuçları verilmiştir. 

Saf Fe’ye ait elementel analiz sonuçları incelendiğinde; Fe elementi konsantrasyonu kaplamanın dış kısmında 
düşük seyrederken, kaplamanın iç kısmında altlığa doğru gittikçe artmaktadır. Bor elementinin kaplama içindeki 
değişimi incelendiğinde demir elementinin aksine kaplamanın dış kısmında yüksek konsantrasyona sahip iken, 
kaplamanın iç bölgesine ilerledikçe düşüş gösterdiği gözlenmektedir. Ancak borür tabakasındaki bor saçılma 
seviyesi, demir ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. 

Fe-16Mn alaşımında, Fe ve B elementleri, saf Fe üzerinde oluşturulan kaplama üzerinde yapılan çizgisel EDS 
sonuçlarına benzer bir eğilim göstermektedir.  Fe-16Mn ikili alaşımında bulunan Mn ve Fe miktarı kaplama dış 
kısmından kaplama iç bölgesine ilerledikçe artarken B miktarı azalmaktadır.  
 

 
 

 
 

Şekil 6. 1100ºC sıcaklıkta 3 saat süreyle yapılan borür kaplamaların SEM-EDS çizgi analizi (a) Saf Fe, (b) Fe-
16Mn. 

 

4. Tartışma 
 
Saf Fe ve Fe-16Mn alaşımı 900, 1000 ve 1100ºC’de 3 saat süre ile başarılı bir şekilde borlanarak bu 
malzemelerin yüzeyinde borür tabakası oluşturulmuştur. Kaplama yüzeyinden yapılan XRD sonuçları 
değerlendirildiğinde; saf Fe’nin 900 ve 1000ºC’de borlanması sonucunda kaplamada FeB ve Fe2B fazları, 
1100ºC’de borlanmasında ise sadece FeB fazı oluştuğu anlaşılmaktadır. Kesitten yapılan mikroyapı 
incelemelerinde, literatürdeki benzer çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, borür tabakasını oluşturan koyu 
renkli fazın FeB olduğu, açık renkli fazın ise Fe2B olduğu anlaşılmaktadır. Kaplama yüzeyinden yapılan XRD 
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analizinde Fe2B fazının tespit edilememesi, yüzeyde oluşan devamlı FeB fazının kalınlığının XRD sinyalini 
engellemesine bağlanabilir.  
 
Yüzeydeki yüksek bor konsantrasyonu, Fe2B fazı yerine borca zengin FeB fazının oluşumunu baskın hale 
getirmektedir. Fe-16Mn alaşımında, 900 ve 1000ºC’de borlama sonrasında yüzeyden alınmış XRD sonuçlarında 
FeB, Fe2B ve MnB2 fazları tespit edilirken, 1100ºC’de FeB ve MnB2 fazları belirlenmiştir. Saf demirin borür 
tabakasında benzer şekilde, 1100ºC’de borlama sonucunda kaplamanın dış kısmında bulunan yüksek bor 
konsantrasyonu sebebiyle oluşan borca zengin FeB tabakasının kalınlığının artması, Fe2B fazından sinyal 
alınamamasına sebep olduğu düşünülmektedir.  
 
OM ve SEM görüntüleri incelendiğinde borür tabakası morfolojisinin ve kalınlığının saf Fe içerisine katkılandırılan 
Mn ile değişmediği görülmüştür. Literatürde bahsi geçen alaşım elementlerinden Ti, Ni, Cr’nin kaplama 
mikroyapısını değiştirdiği ve kaplama kalınlığını düşürücü etki yaptığı belirtilmiştir. Manganın kristal yapısının ve 
kimyasal özelliklerin demirin özelliklerine benzemesi, borür tabakasının morfolojisinin değişmemesine sebep 
olduğu düşünülmektedir. Fe-16Mn ikili alaşımında, saf Fe yüzeyinde görülen FeB ve Fe2B fazlarına ilave olarak, 
altlıkta bulunan manganın bor ile reaksiyona girmesi sonucu MnB2 fazı oluşmuştur. 1100ºC’de 3 saat borlama 
yapılan Saf Fe numunesi üzerinde oluşturulan kaplamada, FeB ile Fe2B fazları arasındaki termal genleşme 
farkından dolayı FeB-Fe2B ara yüzeyinde çatlak görülürken, Fe-16Mn ikili alaşımı üzerinde oluşturulan borür 
tabakasında bu çatlak görülmemiştir. Dolayısıyla altlıkta bulunan Mn’nin literatürde rapor edilen ve demir 
alaşımlarında beklenen FeB-Fe2B arasındaki çatlağın oluşmasını engellediği anlaşılmaktadır. Bu çatlağın 
oluşmaması bu çalışmaya benzer bir çalışmada rapor edildiği üzere bor tabakasının ısı genleşme katsayısını 
değişmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir [13]. Manganın bu olumlu katkısının borlama sıcaklığına bağlı olmadığı 
da mikroyapı görüntülerinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla endüstriyel uygulamalarda manganın, genellikle iki 
katmanlı FeB-Fe2B borür tabakasının arasında oluşan çatlağın çözümüne olumlu katkısı olacağı görülmektedir. 
Bunun aksine saf Fe ve Fe-16Mn alaşımına ait borür tabakalarından alınan mesafeye bağlı sertlik değerlerinde 
dikkate değer bir farklılık olmaması, ancak sertlik değerlerinde daha fazla saçılmanın olması, Mn içeren altlık 
malzemenin özellikle dış bölgesinde oluşan gözenekli yapıdan ve oluşan MnB2’den kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Ayrıca mangan ile demirin katı eriyik oluşturduğu ve mangan ilavesinin bu nedenle altlık 
sertliğinde artış sağladığı düşünülmektedir. Literatürde özellikle demir alaşımlarının borlanmasında kaplama ile 
altlık arasında bulunduğu sık sık belirtilen geçiş bölgesine, bu çalışmada rastlanmamıştır. Bu mesafeye bağlı 
mikrosertlik sonuçlarında açık bir şekilde görülmekle birlikte, kesit SEM-EDS sonuçları bu bulguyu 
desteklemektedir. 

 

5. Genel Sonuçlar 
 
Saf Fe ve Fe-16Mn ikili alaşımının 900ºC, 1000ºC ve 1100ºC’de 3 saat süre ile borlanması sonucunda elde edilen 
borür tabakasının karakterizasyonu sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir: 
 
1. Her iki altlık malzemede de kaplamanın FeB ve Fe2B olmak üzere iki bölgeden oluştuğu her 3 sıcaklık için 

tespit edilmiştir. Bu fazlara ilave olarak, Fe-16Mn üzerinde oluşturulan borür tabaksında MnB2 fazı da 
oluşmuştur. 

2. Borlama sıcaklığındaki artış ile beraber borür tabakası kalınlığı doğrusala yakın bir şekilde artmıştır.  
3. Mn ilavesi borür tabakasının kaplama kalınlığını dikkate değer bir şekilde etkilememekte iken çatlak 

oluşumunu önlemektedir.   
4. Mesafeye bağlı olarak ölçülen borür tabakası sertliğinde, önemli bir değişiklik yoktur ancak Mn içeren altlıkta 

saçılım daha yüksektir.  
5. Saf Fe ve Fe-16Mn alaşımı üzerinde oluşturulan borür tabakası, taraksı bir morfolojiye sahiptir. Sıcaklık ve 

mangan ilavesi taraksı yapıyı değiştirmemiştir. 

 
Teşekkür 
 
XRD incelemelerini yapan Adem Şen’e ve SEM incelemelerini yapan Ahmet Nazım’a teşekkür ederiz. Bu çalışma 
SDÜ BAP 2554-M-10 desteği ile gerçekleştirilmiştir.  
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Özet 
 
Soğuk iş takım çelikleri, yaygın olarak ağaç endüstirisinde kesme uygulamalarında kullanılır ve bu çeliklerde 
çoğunlukla korozyon hasarı görülür. Tannin suda çözünebilen bir organik asit ve her ağaçta farklı 
konsantrasyonlarda bulunabilir. Tannin, kuvvetli bir asit olduğu için korozyon hasarının temelini oluşturur. Bu 
çalışmada ısıl işlem görmüş DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinin tannik asit çözeltisindeki korozyon davranışı 
araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, ısıl işlem sürecini oluşturan; östenitleştirme, su verme ve temperleme 
sırasıyla çeliğe uygulanmıştır. Östenitleştirmenin etkisi ve temperleme sıcaklığı-süresinin matriks, Cr’ca zengin 
karbürlerin morfolojileri ve dağılımları üzerindeki etkisini belirlemek için mikroyapısal karakterizasyon yapılmıştır. 
İkinci aşamada, çeliğin tannik asit ortamında korozyon davranışını gözlemlemek amacıyla çelik, %5 tannik asit 
çözeltisi içerisine daldırılmıştır. Çeliklerin yüzeyi, korozyonun başladığı ve ilerlediği yöreleri belirlemek 96 saat 
boyunca optik mikroskobu kullanılarak gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğuk iş takım çeliği, ısıl işlem, mikroyapı, tannik asit, korozyon 

 

Abstract 
 
Cold work tool steels are commonly used for cutting applications in wood industry and often suffer from corrosion. 
Tannin, a water-soluble acid and can be found in all woods in different concentrations, is the most aggressive acid 
and it is responsible for the main part of the corrosive attack. In this study, corrosion behavior of heat treated DIN 
1.2379 cold work tool steel in tannic acid solution was investigated. In the first stage of the study, a heat treatment 
serie consisting of austenization, quenching and tempering was applied to the steel and the microstructural 
characterization was carried out to determine the effect of austenization and tempering temperature-time on the 
matrix, morphology and distribution of Cr-rich carbides. In the second stage, the aim of this paper to observe 
corrosion behaviour of steel in the tannic acid solution, steels were immersed into 5% concentration tannic acid 
solution. The surfaces of steels were observed using during 96 hour to reveal the regions by using Optical 
microscopy in which corrosion formed and proceeded.   

 
Keywords: Cold work tool steel, heat treatment, microstructure, tannic acid, corrosion. 

 
 
 
1. Giriş 
 
1.1. Soğuk İş Takım Çeliği 
 
Soğuk iş takım çelikleri genellikle 200 

o
C’a kadar olan işlem koşullarında kesme amacıyla kullanılırlar. Kesici 

takımın ömrü temelde, ekonomik açıdan  ürünün maliyetine ve kesme koşullarındaki korozyon ve aşınma 
dayanımına bağlı olarak değişir. Kesme performansının belirlenmesinde tokluk, sertlik, mukavemet gibi mekanik 
özellikleri irdelemenin yanında takım çeliğinin sahip olduğu mikroyapıyı incelemek bize bilgi verecektir. Bu 
mekanik özellikler seçilen kimyasal kompozisyon ve uygulanan ısıl işlem’e bağlı olarak takım çeliğinin 
mikroyapısında değişiklikler meydana getirir. DIN 1.2379 takım çeliğinde öne çıkan alaşım elementleri %12 Cr, 
%0.8 Mo, %0.8 V olmaktadır. Alaşım elementleri tüm ısıl işlem koşulları değiştirmektedir. Pockl ve arkadaşlarının 
yapıtğı çalışma da D2 soğuk iş takım çeliği ile M2 yüksek hız çeliğinin yanında %8 Cr içeren yeni nesil takım 
çeliği, farklı soğuma hızlarında mekanik özellikler açısından incelenmiştir [1]. Hatman ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışma da 1.2379 ve 1.2080 soğuk iş takım çeliklerine endüstriyel ortamda farklı koşullarda ısıl işlem 
uygulanarak kriyojenik işlem ile daha yüksek sertlikte malzeme elde edilirken, kriyojenik işlem olmaksızın yapılan 
çalışma da ise östenitleştirme sıcaklığı 1080 

o
C’de yapılan ısıl işlem ile 1050 

o
C’dekine oranla daha yüksek sertlik 

elde edilirken ısıl işlem sonrası aşınma direncinin sert olan malzemeler de yüksek çıktığı görülmüştür  [2]. 
 
Ahşap ile metallerin korozyonunu incelediğimizde, tanenlerin korozyonu artırdığını belirtilirken, bunun tersine kağıt 
sanayinde tanenlerin korozyon önleyici, inhibitör olarak davranığı ifade edilmektedir [3]. Kesici takımların yüzeyin 
de oluşan ferrik tanatların yüzeyi koruduğu, bunun yanında işlem esnasındaki ısı ve kaymadan dolayı yüzeyden 
kısmen uzaklaştığı sanılmaktadır. Ne olursa olsun ahşabın metallerin korozyonuna etkisi üzerine belirsizlikler 
vardır. 
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1.2. Tannik Asit Çözeltisi ve Metalle Olan Etkileşimi 
 
Tannik asit çözeltisinin metaller üzerindeki etkisine bakıldığında %25 gibi yüksek konsantrasyon da titanyum 
metali üzerinde korozif etkisinin olduğu görülürken, çelik ve alüminyum üzerine ait ölçüm değeri bulunmamaktadır 
[4]. Beccaria ve arkadaşları bakırın korozyonun da tannik asit’in etkili bir inhibitör olduğunu bulurken bunun 
yanında Wilkelmann yaptığı çalışma da tannik asit’in 1.2631 soğuk iş takım çeliğindeki korozif etkilerini karbürler 
üzerinden ve mikroyapısal çalışmalarla göstermiştir [5,6]. Tannik asitin karbon çeliği ve takım çeliği üzerindeki 
etkilerini gösteren çalışmalar da mevcuttur [5,7,8]. Karbon çeliği ile %8 Cr içeren soğuk iş takım çeliğinin korozyon 
davranışı, tannik asit çözeltisinde ve kesici takımın çalışma sıcaklıkları olan 60 

o
C sıcaklığında yapılarak oyuk 

korozyonu, tane sınırı korozyonuna rastlanmıştır [8]. Tanen ve türevleri, poli fenol yapıda olup, genellikle polimerik 
yapısından dolayı ferrik iyonlarıyla reaksiyona girebilmektedir [9]. Tannik asit ve fosforik asit ortamında çeliğin 
yüzeyindeki reaksiyonlar sonucu kararsız demir hidroksit (FeOOH) ve kararlı oksitler (Fe3O4, FeO, Fe2O3) gibi 
demir bileşiklerinin yanında demir tanat ve demir fosfat oluşumu gerçekleşir. Pas bileşikleri olan FeOOH hidroksit 
tabakalarının, tannik asit ile olan etkileşimi sonrasında pas döşünümleri IR spektroskobu uygulaması ile 
incelendiğinde hidroksit tabakasının koruyucu davrandığı görülmüştür. [10]. Yüksek konsantrasyonda tannik 
asidin paslanmış çeliğin korozyon hızını artırdığını ve %1-5 konsantrasyondaki tannik asidin paslı yüzeylere 
uygulanmasının paslı yüzeylerin en dıştaki kısmında demir tanat komplekslerinin oluşumunu artırdığını 
görülmektedir [7]. 
 

2. Deneysel Çalışma 
 
Deneysel çalışma temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama da ısıl işlem prosedürleri uygulanarak DIN 
1.2379 çeliğinin ısıl işlem koşullarının çeşitlendirilmesi ve ikinci aşama da çeliğin korozyonu araştırılmıştır. 
Deneysel çalışma da kullanılan yüksek alaşımlı soğuk iş takım çeliğine ait kimyasal kompozisyon Çizelge 1’de 
verilmiştir. 
 

Çizelge 1. DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinin kimyasal kompozisyonu. 

 

Malzeme (%) C Cr Mo V Si Mn Fe 

DIN 1.2379 1.55 11.80 0.80 0.80 0.30 0.40 Balans 

 
Öncelikle çelik numunelere ısıl işlem kademeleri sırasıyla östenitleştirme, su verme ve temperleme uygulanmıştır. 
Her kademe de çeliğin üretim paremetreleri göz önüne alınarak farklı sıcaklık ve süreler belirlenmiştir. Çizelge 
2’de ısıl işlem kademelerinde uygulanan ısıl işlem parametreleri verilmiştir. 
 

Çizelge 2. Isıl işlem görmüş DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinin ısıl işlem parametreleri 
 

Deney 
Numunesi 

Östenitleştirme 
*Temperleme Koşulları 

1 2 3 

No 
Sıcaklık 

( 
o
C ) 

Süre 
(dk) 

Sıcaklık 
( 

o
C ) 

Süre 
(sa) 

Sıcaklık 
( 

o
C ) 

Süre 
(sa) 

Sıcaklık 
( 

o
C ) 

Süre 
(sa) 

Öst00_30+T 1000 30 X X 200 2x3 550 2x3 

Öst00_45+T 1000 45 X X 200 2x3 550 2x3 

Öst50_30+T 1050 30 X X 200 2x3 550 2x3 

Öst50_45+T 1050 45 X X 200 2x3 550 2x3 

*T= Temperleme Koşulları olan 1., 2., 3.’yü ifade etmektedir. **X= Temperleme uygulanmamış 
 
Mikroyapısal ölçümler öncesi numuneler sırasıyla 320-400-600-1000 no’lu SiC zımpara kağıdıyla 
zımparalandıktan sonra 3 µm elmas ile parlatılmıştır. İnceleme öncesi numuneler %3 nital ile dağlanarak yapıdaki 
karakteristik özellikler daha belirgin hale getirilmiştir. Isıl işlem koşulları, istatistiki olarak ölçülen sertlik sonuçları 
üzerinden incelenmiştir (Şekil 1). Sertlik ölçümlerinde Fv-700 vickers 
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Şekil 1. Isıl işlem koşullarına bağlı olarak değişen sertlik değerleri 

 
mikrosertlik cihazı kullanılmıştır. Sertlik ölçüm sonuçlarının Vickers değerinden Rockwell C’ye dönüşümünde 
Astm E140-07 standartından faydanılmıştır. Isıl işlem sonrası sertliği ölçülen soğuk iş takım çeliğinin, sertlik 
değerlerinin ısıl işlem koşullarına bağlı olarak değişimini göstermek için enterpolasyon eğrileri çizdirilmiştir. 
Korozyon daldırma deneyine tabii tutulan numunelerin zamana bağlı olarak 96 saat boyunca %5 
konsantrasyondaki tannik asit’in korozif etkisine bakılmıştır. Yapılan çalışma da Astm G31-72 standartından 
faydanılanarak yapılan ölçümlerde ağırlık kayıpları elde edilmiştir ve korozyon hızları aşağıdaki formüle göre 
hesaplanmıştır. 
 

                           

         (1) 
KH = Korozyon hızı (mm/yıl) 
K    = Malzeme sabiti 
WL = Ağırlık kaybı (mg) 
A    = Korozyona uğrayan yüzey alanı (cm

2
) 

D    = Malzeme yoğunluğu (g/cm
3
) 

t      = Geçen süre (saat) 
 
Tannik asit çözeltisi, içerisinde 50 g/l olacak şekilde %5 konsantrasyonda saf suda çözündürülerek hazırlanmıştır. 
Oda sıcaklığında gerçekleştirilen korozyon daldırma deneylerinde numuneler yaklaşık 2.5 cm

2
 korozyona uğrayan 

yüzey alanı olacak şekilde ayarlanmıştır. Her bir çelik, tannik asit çözeltisi içerisine daldırma yöntemiyle zamana 
bağlı bekletilmek suretiyle korozyon ağırlık ölçümleri alınmıştır ve buna ek olarak mikroyapısal karakterizasyonu 
yapılmıştır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Korozyon Öncesi Mikroyapısal Karakterizasyon 
 
Isıl işlem koşullarının yapı üzerindeki etkileri takım çeliğinin performansını değiştirdiğinden ısıl işlem koşullarının 
korozyona olan etkileri de incelenmiştir. DIN 1.2379 takım çeliğinin genel özelliklerinden biri de ikincil sertlik artışı 
elde edilmesidir. Östenitleştirme sonrası çeliğin, 200 

o
C temperlemenin yanında diğerine oranla yüksek sıcaklıkta 

yapılan temper aşaması olan 550 
o
C’de çeliğin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 550 

o
C gibi 

optimum ısıl işlem koşulları ile sertliğin temperleme sonrası düşüşe geçtiği ve daha tok davranan malzeme elde 
edildiği belirlenmiştir. Bu çalışma da ısıl işlem sonrası elde edilen sertlik değişimi, Hatman ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir. Temperleme sonrası sertliğin, östenitleştirme ve temperleme 
sıcaklığından bağımsız olarak azalma gösterdiği görülmüştür.  
 
Yapıda mikroyapılarda gözlenemeyen bir miktar kalıntı östeni bulunur. Yapıdaki iç gerilmelerin azaltılması için 
temperleme yapılmaktadır. Temperleme sonrası yapıdaki matriks ve karbürlerin karakteristik özelliklerine 
bakılmıştır. Işık mikroskobunda yapıyı oluşturan temel bileşenlerin plaka tipi martenzit olduğu ve yapı içerisinde 
dağılımı sağlanan krom karbürler görülmektedir (Şekil 2). DIN 1.2379 takım çeliğinin içerisinde bulunan krom 
karbürlerin dağılımının 1000 

o
C östenitleştirme sonrası suverme sonrası benzerlik gösterdiği fakat 200 

o
C ve 550 

o
C’deki temperleme kademelerinden sonra değiştiği gözlenmiştir. Mikroyapısal incelemelerde, ana matriksin 

belirgin olmamakla birlikte plaka tipi martenzitik yapıda olduğu ve krom karbürlerin tane sınırlarında çökeldiği 
görülmüştür. Karbürlerin yapı içerisindeki alansal ve boyutsal dağılımına dair görüntüleme analizi sonuçları 
Çizelge 3’de verilmiştir.  
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(a)                                                     (b) 

     
(c)          (d) 

Şekil 2. Isıl işlem görmüş DIN 1.2379 takım çeliğinin korozyon öncesi yüzey karakteristiği a) 1000 
o
C’de 30 dk. 

östenitlenmiş su verilmiş konumda b) 1000 
o
C’de 30 dk. östenitlenmiş su verilmiş konumda 200 

o
C’de 

temperlenmiş c) 1000 
o
C’de 45 dk. östenitlenmiş su verilmiş konumda d) 1000 

o
C’de 45 dk. östenitlenmiş su 

verilmiş konumda 550 
o
C’de temperlenmiş yapı (%3 Nital ile dağlanmış) 

 
Çizelge 3. 1000 

o
C’de 30 ve 45 dakika östenitleştirme uygulanan DIN 1.2379 takım çeliğinin temperleme sonrası 

görüntüleme analizi sonuçları 

 
Deney no Öst00_30 Öst00_30+20 Öst00_45 Öst00_45+55 

Yüksek miktarda olması muhtemel karbür 
tipi 

M7C3 M7C3 M7C3 M7C3 

karbür çapı (µm) 12,7602 10,2245 12,8910 11,8632 

Karbür alansal dağılım (%) 12,527 12,010 12,275 10,223 

 

Karbürün boyutu, östenitleştirme sonrası 12,76 µm iken, menevişleme sonrası 10,22 µm’ye kadar düşmüştür. 
Karbür boyutundaki azalma, temperleme aşamasında ki sıcaklık seçimine ve östenitleştirme süresinin 45 dk 
tutulmasına bağlıdır. Literatüre bakıldığında D2 takım çeliği için olması gereken karbür boyutu 10 ile 15 µm 
arasında olduğunda düşük aşınma direnci sağlarken [11] yaptığımız çalışma da karbür boyutunun yapılan 
denemelerde temperleme ile 10 ve 11 µm’ye kadar düştüğü belirlenmiştir. Karbürün alansal dağılımının 
temperleme aşaması sonrası beklendiği gibi % 12,27’den %10,22’ye kadar azaldığı görülür. Karbür çapındaki 
azalma ile çelikte temperleme sonrası yapının daha tok davrandığını ve aşınma direncinin yüksek olduğunu 
gösterir. 
 
Aşağıda enterpolasyon eğrileri sonuçları verilmiştir. 1000 

o
C ve 1050 

o
C sıcaklıklarında yapılan denemelerdeki, 

östenitleştirme süresi ve temperleme sıcaklığına bağlı olarak sertlik değişimi görülmektedir. 30 ve 45 dakika 
östenitleştirme sürelerinin önemli miktarda ısıl işlem sonrası sertlik değerini etkilediği görülmektedir. 1000 

o
C’de 

30 dk östenitleştirme sonrası sertliğin 1000 
o
C’de 45 dk östenitleştirme sonrasına oranla yüksek olduğu gözlenir. 

Temperleme sıcaklıklarındaki sertlik değişimi arasında istatistiki olarak bir etkileşim olmadığı görülmüştür.  
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Şekil 3. Isıl işlem sonrası ortalama sertlik değerlerine göre DIN 1.2379 takım çeliği sertleştirilmesine etki eden  
parametrelerin etkileşim grafiği 

 

3.2. Korozyon Sonrası Mikroyapısal Karakterizasyon 
 
Isıl işlem görümş DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinin korozyon daldırma deneyleri sonrasındaki mikroyapısal 
değişim zamana bağlı olarak izlenmiştir. %5 tannik asit çözeltisinin, çelik üzerindeki olumsuz etkileri gözlenmiştir. 
Şekil 4’de korozyon deneyi boyunca 24. saat ve 96. saat esnasındaki mikroyapı görüntüleri verilmiştir.  
 
Daldırma korozyon deneylerinde numunelerin yüzeyinin dağlamaya benzer bir deformasyona uğradığı 
görülmektedir. Östenitleştirme sonrası su verme ile birlikte yapıda martenzitik dönüşüm gerçekleşir. Her 
östenitleştirme işleminden sonra temperleme ile beraber halihazırda sert ve gevrek olan yapının kalıntı 
gerilmelerinin boşaltılmasının yanında karbon atomlarının göç etmesi sağlanır. 200 

o
C’de yapılacak bir 

temperleme sadece karbon göçüne neden olduğundan demir karbon kafesinde karbür oluşturması mümkündür. 
Bu sebeple östenitleştirilmiş konuma nazaran 200 

o
C’de temperlemenin etkisi korozyon esnasında %1.55 C ve Cr 

alaşım elementinin fazla olması karbonların zengin olarak Cr7C3 şeklinde birleşerek çökelmesiyle ilişkilendirilir. 
Östenitik paslanmaz çeliklerde görülen krom karbürlerin tane sınırlarında kümelenmesine benzer bir oluşum 
gözlenmiştir. Cr’ca zengin bölgelerin yoğun olduğu tane sınırları korozyon başlangıcı için uygun bölgelerdir (Şekil 
5). Cr’un azalması veya harcanması tane sınırlarında rastlanan bir durumdur. Korozyon sonrası hesaplanan 
korozyon hızı değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4. 72 saat boyunca DIN 1.2379 soğuk iş takım çeliğinde meydana gelen ağırlık kaybına bağlı olarak 

korozyon hızı ölçüm sonuçları 
 

Deney No Öst00_30 Öst00_30+20 Öst00_45 Öst00_45+55 

Korozyon hızı (mm/yıl) 0,20 0,64 0,46 0,22 

 
Şekil 5’de tane sınırlarında karbürlerin ağ yapısı oluşumu şeklinde dağıldığı görülmektedir. Oluşan bu karbürler 
analiz edilmemekle beraber soğuk iş takım çeliğinin içerdiği yüksek miktarda Cr’dan ötürü krom karbür olduğu 
gözlenmiştir. Östenitleştirme ve temperleme ile beraber tane büyümesini engelleyen tane sınırındaki bu krom 
karbürlerdir. Tannik asite daldırılan numunelerde tane sınırlarının ortaya çıktığı bunun yanında yapıda kaba ve 
ince karbürler göze çarpmaktadır. Tane sınırlarında kümelenen ince karbürlerin tane büyümesini engelleyerek 
takım çeliklerinde aşınma direncini kazandırdığı bilinmektedir. Ayrıca tane büyümesi engellenen çelikte daha az 
tane sınırı oluşacağından korozyon daha az miktarda olacaktır. 
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(a)       (b) 

      
(c)       (d) 

 

Şekil 4. Isıl işlem görmüş 1.2379 takım çeliğinin korozyon sonrası yüzey karakteristiği a) 24 saat korozyon sonrası 
1000 

o
C’de 30 dk. östenitlenmiş su verilmiş konumda b) 96 saat sonrası 1000 

o
C’de 30 dk. östenitlenmiş su 

verilmiş konumda c) 24 saat sonrası 1000 
o
C’de 30 dk. östenitlenmiş su verilmiş konumda 200 

o
C’de 

temperlenmiş d) 96 saat sonrası 1000 
o
C’de 30 dk. östenitlenmiş su verilmiş konumda 200 

o
C’de temperlenmiş 

 
 

     
(a)      (b) 

Şekil 5. Isıl işlem görmüş 1.2379 takım çeliğinin korozyon sonrası yüzey karakteristiği a,b) 96 saat korozyon 
sonrası 1000 

o
C’de 30 dk. östenitlenmiş su verilmiş konumda 200 

o
C temperlenme sonrası gözlenen karbür ağı 

yapısı 
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3. Sonuçlar 
 
Isıl işlem kademelerinde östenitleştirme sıcaklığı ve süresi, temperleme koşulları değiştirilerek farklı özellikler 
gösteren yapılar elde edilmiştir. 200 ve 550 

o
C’de temperlemenin etkisini gözlemleyerek korozyon ortamında nasıl 

davrandığı incelenmiştir. DIN 1.2379 takım çeliği için ideal sayılabilecek bir sıcaklık olan 550 
o
C’de temperleme 

sonrası yapıda alaşım karbürlerinin dağıldığını, ikincil sertliğin artışının ve sonrasındaki azalmaya bağlı olarak 
değiştiği mikrosertlik ölçümleriyle gösterilmiştir. İstatistiki olarak östenitleştirme süresinin sertlik değerlerine 
doğrudan etki ettiği saptanmıştır. Görüntüleme analizi sonuçları ile temperleme sonrası yapıdaki hacimsel ve 
alansal olarak karbür dağılımının azaldığı görülmüştür.  
 
Korozyon sonrası mikroyapısal karakterizasyon da %5 konsantrasyon tannik asit çözeltisine daldırılan 
numunelerde korozyonu tetikleyen ve en çok görülen bölgelerin tane sınırları olduğu saptanmıştır. Temperleme ile 
beraber daha uniform  hale gelen alaşım karbürleri sınıfında bulunan krom karbürler malzeme de sertliik artışına 
sebep olurken korozyonu önleyici etkileri vardır. Kısa süreli yapılan korozyon deneylerinde ağırlık kaybına 
bakılarak, zamana bağlı olarak daha büyük hasarlara yol açacağı söylenebilir. Hasar mekanizmaları genellikle 
tane sınırlarında ve atom diziliminin farklılık gösterdiği yüksek enerjili bölgelerde olabilmektedir. Uzun süreli 
çalışmalar yapılarak tane sınırı korozyonun yanında oyuk korozyonunun başlayacağı ve korozyon üzerinde etkin 
rol oynayan karbürlerin rolü gösterilmelidir. Yapının genelinin ısıl işlem sonrası martenizitik yapı olması korozyona 
olan direnci azaltırken alaşım karbürleri sayesinde soğuk iş takım çelikleri korozyona direnç gösterebi lmektedir. 
İleri de yapılacak tarama elektron mikroskobu incelemeleri ile korozyonun sadece tane sınırlarında değil yapıda 
yüksek oranda bulunan ve yüksek enerjiye sahip plaka tipi martenzit bölgelerinde ilerlediğini incelemek 
mümkündür. 
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Abstract 
 
Nitriding is a heat treating process used to create a hardened surface by diffusion of nitrogen into the surface of a 
metal. The three main methods used are: gas nitriding, salt bath nitriding, and plasma nitriding. The four different 
grades of steel – AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, respectively – were selected in order to compare the 
alteration of their mechanical properties after applying individually these three main nitriding methods. The 
specimens were carefully cut by an abrasive cutter, one of each specimen groups was reserved for 
metallographic examination before the procedures, then nitriding methods were applied to each group of 
specimens; afterward specimens were mounted, subsequently ground and polished. The microstructure was 
observed by optical microscope before and after each nitriding method. The hardness of specimens was 
measured before and after each treatment.  
 
Keywords: Gas nitriding, salt bath nitriding, plasma nitriding, AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, Mechanical 

Testing Methods. 

 

1. Introduction 
 
Traditional methods, such as nitriding treatments, have been applied to modify the surfaces of stainless steels 
and other ferrous materials [1]. The low processing temperature and low heat treatment distortion of the nitriding 
process have attracted considerable interest from a technological point of view, and a great deal of research has 
been performed to obtain high surface hardness by nitriding treatments [1]. Such thermochemical processes as 
plasma nitriding, gaseous and salt bath nitriding have been investigated and successfully used to produce a 
nitrogen expanded layer on the surfaces of various steels and thus to achieve combined improvements in surface 
hardness, wear resistance and corrosion resistance [2]. Physical vapor deposition can also be used for improving 
surface properties, but their application was often limited owing to poor adhesion of the coating [3]. Gas  nitriding  
is  an  effective  chemical  heat  treatment  technique  used  to  introduce  nitrogen  into  metallic materials at 
certain temperatures and forms the hard nitrided layer [4]. Research results show that the surface microhardness 
of the nitrided steel can reach to HV1000~1200 and wear-corrosion resistance can be obviously increased [4]. 
Moreover, the shape of the materials can not be easily altered due to the low temperature of gas nitriding 
treatment [4]. Plasma nitriding is one of the most versatile nitriding processes with many advantages over the 
conventional salt-bath and gas nitriding [5]. The control of the metallurgical properties of the nitrided surface is the 
most important advantage of the plasma nitriding process, especially for high alloy steels [5]. In this process, parts 
are immersed in a nitrogen plasma environment, raised to a desirable temperature to facilitate diffusion of 
nitrogen into the bulk substrate until formation of the expected nitrides [3]. Advantages linked to plasma nitriding 
rest first on its versatility, coupled with its environmental-friendly aspects [3]. In Table 1, the compositions of steels 
used in the study are listed. The mechanical properties of these steels are compared in Table 2. 
 

Table 1. Compositions of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels [6]. 
 

Steel  C P Mn S Si Cr Mo Ni N 

AISI 
1040 

 0,37-
0,44 

0,040 
(max.) 

0,60-
0,90 

0,050 
(max.) 

- - - - - 

AISI 
420 

 0,15 
(min.) 

0,040 1,0 0,030 1,0 12,00-
14,00 

- - - 

AISI 
4140 

 0,38-
0,43 

0,035 
(max.) 

0,75-
1,0 

0,040 
(max.) 

0,20-
0,35 

0,80-1,10 0,15-
0,25 

- - 

AISI 
316 

 0,08 0,045 2,0 0,030 1,0 16,00-
18,00 

2,0-3,0 10,00-
14,00 

0,10 
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Table 2. Comparison of mechanical properties of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels [7]. 
 

Steel Tensile Strength(MPa) Hardness (HB) 

AISI 1040 525 149 

AISI 420 655 195 

AISI 4140 1020 302 

AISI 316 550 149 

 

2. Experimental Procedure 
 
The four different grades of steel – AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, respectively – were selected in order to 
compare the alteration of their mechanical properties after applying individually the three main nitriding methods. 
The specimens were carefully cut by an abrasive cutter, one of each specimen groups was reserved for 
metallographic examination before the procedures, then two groups of specimens were sent to Tamçelik A.Ş., 
İstanbul for salt bath and gas nitriding process. The other group of specimens was also sent to ERMIR A.Ş, 
Bursa, for plasma nitriding. After treatment each specimen was mounted, subsequently ground, polished and 
finally etched by Nital etching solution for AISI 1040 steel about 50-55 sec, for AISI 4140 steel about 40 sec. The 
pre-etching with Nital for AISI 316 steel about 3 minutes and for AISI 420 steel about 1 minute was applied; 
subsequently diluted aqua regia was used for the final etching, about 5 minutes for AISI 316 steel and 2 minutes 
for AISI 420 steel. The microstructure was observed by optical microscope (Nikon Eclipse LV150) before and 
after each nitriding process. The hardness of each specimen was measured before and after treatment by JFE 
Advantech Sonohard SH-21. The coating thickness was detected by ElektroPhysik Minitest 1100. The differences 
on the mechanical properties depending on the type of the steel used in procedure and the procedure applied 
were studied. 

 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Microstructural Analysis 
 
The optical microscope micrographs of steels used before treatment and after plasma, gas and salt-bath nitriding 
processes in this study are shown in Fig. 1 and Fig. 2, 3, 4, respectively.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
Fig. 1. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels before coating 

applications with different magnifications (a-d,  x20 and e-h, x50 ). 
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(e) 
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(g) 

 

 
(h) 

 
Fig. 2. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels after plasma 

nitriding process with different magnifications. (a-d,  x20 and e-h, x50 ). 
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Fig. 3. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels after gas 

nitriding process with different magnifications. (a-d,  x20 and e-h, x50 ). 
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Fig4. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels after salt-bath 
nitriding  process with different magnifications. (a-d,  x20 and e-h, x50 ). 
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3.2. Mechanical Testing 
 
The mechanical properties of steels after each nitriding processes and their coating thicknesses are listed in 
Table 3. 

 
Table 3. Comparison of mechanical properties and coating thickness of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels after 

plasma, gas and salt-bath nitriding process. 
   

 Hardness (HRV) Tensile Strength (MPa)*** Coating thickness (μm)  

Steel Plasma 
Nitriding 

Gas 
Nitriding 

Salt-bath 
nitriding 

Plasma 
Nitriding 

Gas 
Nitriding 

Salt-
bath 

nitriding 

Plasma 
Nitriding 

Gas 
Nitriding 

Salt-
bath 

nitriding 

 

AISI 
1040 

245 
(233HB**) 

402 
(380HB**) 

524 
(491HB**) 

803 1311 1694 5.5 8.6 7.6  

AISI 
420 

661 
(621HB**) 

294 
(278HB**) 

292 
(276HB**) 

2142 959 952 7.6 4.3 2.3  

AISI 
4140 

515 
(483HB**) 

425 
(401HB**) 

489 
(460HB**) 

1666 1383 1587 10.4 9.3 8.6  

AISI 
316* 

310 
(294HB**) 

296 
(280HB**) 

206 
(196HB**) 

1014 966 676 - - -  

 
* As AISI 316 steel is non-magnetic, it was impossible to measure the coating thickness by this method     
   and this instrument, so just the SEM results could be obtained and were used. 
**  Brinell hardness is converted from Rockwell C hardness [8]. 
*** Tensile strength is converted from Brinell hardness [9]. 

 
In this study, we examined the mechanical properties data obtained after each nitriding processes on four 
different grade steel substrates. In this context, the highest mechanical values were obtained for plasma nitriding 
process by coating on AISI 420 steels, for gas nitriding process by coating on AISI 4140 and finally for salt-bath 
nitriding process by coating on AISI 1040. Amongst the nitriding processes, the plasma nitriding process seems to 
be the most effective with an optimum coating thickness of 7.6 μm.   

 

4. Conclusion 
 

As a result of this work on the comparison of mechanical properties of AISI 1040, 420, 316 and 4140 steels after 
plasma, gas and salt-bath nitriding processes, it can be said that the thickness of nitrided layers varies, but the 
thickness and the hardness of the specimens were not correlated due to the differences on the formation 
mechanisms of coating layers. 
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Abstract 
 
Boronizing is a thermochemical surface treatment in which boron atoms are diffused into the surface of a 
workpiece to form borides with the base material. When applied to the appropriate materials, boronizing provides 
wear and abrasion resistance comparable to sintered carbides. The four different grades of steel – AISI 1040, 
420, 4140, 316 Steels, respectively – were selected in order to compare the alteration of their mechanical 
properties after boronizing. The specimens were carefully cut by an abrasive cutter, one of the each specimen 
groups was reserved for metallographic examination before the procedure, the other specimens’ surfaces were 
treated; afterward each specimen was mounted, subsequently ground and polished. The microstructure was 
observed by optical microscope before and after boronizing. The hardness of each specimen was measured 
before and after treatment. The coating thickness and diffusion of boron into the samples were monitored by 
scanning electron microscope, the elemental analysis for boron on the surface of the steels was conducted by 
EDS. The differences on the mechanical properties depending on the type of the steel used in procedure were 
studied. 
 
Keywords: Boronizing, AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, Mechanical Testing Methods. 

 

1. Introduction 
 
Boronizing is a thermo-chemical diffusion process in which boron is diffused into the steel at high temperatures 
and used  to  improve  the  surface  properties  of  metals,  as  boride  layers  have  high  hardness,  good  wear  
resistance,  and  good  corrosion  and oxidation  resistance [1,2]. It  has  been  successfully applied  to  all  
ferrous  materials,  nickel  alloys,  titanium  alloys,  and sintered  carbides [3].  Boronizing  can  be  carried  out  in  
solid,  liquid  or  gaseous  medium [3].  Plasma-assisted  boronizing  has  been gaining  popularity  due  to  its  
lower  processing  temperature. Traditional gaseous boronizing agents are very sensitive to even the slightest 
traces of moisture, very poisonous, more costly and subject to explosion [3]. In the case of liquid boronizing, the 
sample is dipped into a melted salt bath which consists of borax, boric acid and ferro silica and held at that 
temperature for the required amount of time. But formation a firmly adhered salt layer on the workpieces 
constitutes its advantages and this can be quite costly to remove after boronizing has been completed. In this 
method the powder mixture is filled into a leak proof box in which the sample is placed. In pack boronizing 
method, the box is heated up to the required temperature. It is kept at this temperature as necessary and then 
cooled. Although pack boronizing is used commonly for commercial purposes among these methods, higher 
treatment temperatures and longer periods of time constitute its drawbacks [1].  In  general,  the  thickness  of  
boronized  layer  increases  with  the  increase  of boronizing  temperature  and  time,  but  varies  for  different  
materials  under  the  same  boronizing  conditions [3].   Boronized layers have much higher hardness than those 
formed due to the nitriding or carburizing [2]. Owing to the diffusion of boron into the steel substrate, boronized 
layers exhibit a good adhesion, generally much better than the layers prepared by various physical vapor 
deposition methods [2].  Of  the  four  methods, pack-boronizing  is  the  most  widely  used  in  the  industries  
due  to its  simplicity  and  cost-effectiveness  [3]. Yet  the  pack-boronizing process  has  the  disadvantages  of  
relatively  high  processing  temperature  and  long  process  duration  for  getting  an  effective  boride layer  
thickness [3]. 
 
In Table 1, the compositions of steels used in the study are listed. The mechanical properties of these steels are 
compared in Table 2. 
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Table 1. Compositions of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels [4]. 
 

Steel  C P Mn S Si Cr Mo Ni N 

AISI 
1040 

 0,37-
0,44 

0,040 
(max.) 

0,60-
0,90 

0,050 
(max.) 

- - - - - 

AISI 
420 

 0,15 
(min.) 

0,040 1,0 0,030 1,0 12,00-
14,00 

- - - 

AISI 
4140 

 0,38-
0,43 

0,035 
(max.) 

0,75-
1,0 

0,040 
(max.) 

0,20-
0,35 

0,80-1,10 0,15-
0,25 

- - 

AISI 
316 

 0,08 0,045 2,0 0,030 1,0 16,00-
18,00 

2,0-3,0 10,00-
14,00 

0,10 

 
 

Table 2. Comparison of mechanical properties of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels [5]. 
 

Steel Tensile Strength(MPa) Hardness (HB) 

AISI 1040 525 149 

AISI 420 655 195 

AISI 4140 1020 302 

AISI 316 550 149 

 
 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 
 
The four different grades of steel – AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, respectively- were selected in order to 
compare the alteration of their mechanical properties after boronizing. The specimens were carefully cut by an 
abrasive cutter, one of the each specimen groups was reserved for metallographic examination before the 
procedure, the other specimens were sent to Vezneli A.Ş., Manisa, Turkey for pack-boronizing process. After 
treatment each specimen was mounted, subsequently ground, polished and finally etched by Nital etching 
solution for AISI 1040 steel about 50-55 sec, for AISI 4140 steel about 40 sec. The pre-etching with Nital for AISI 
316 steel about 3 minutes and for AISI 420 steel   about 1 minutes was applied, subsequently diluted aqua regia 
was used for the final etching, about 5 miuntes for AISI 316 steel and 2 minutes for AISI 420 steel. The 
microstructure was observed by optical microscope (Nikon Eclipse LV150) before and after boronizing. The 
hardness of each specimen was measured before and after treatment by JFE Advantech Sonohard SH-21. The 
coating thickness was detected by ElektroPhysik Minitest 1100. The coating thickness and diffusion of boron into 
deeper of the samples were also monitored by scanning electron microscope (SEM) (Jeol JSM-5910 LV –Low 
Vacuum Scanning-), the elemental analysis for boron on the surface of the steels was conducted by EDS (Oxford 
Inca Energy 200). The differences on the mechanical properties depending on the type of the steel used in 
procedure were studied. 

 
 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Microstructural Analysis 
 
The optical microscope micrographs of steels used before treatment and after treatment in this study are shown in 
Fig. 1 and Fig. 2, respectively.  
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 (a)  (b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
Fig. 1. Optical microscope micrographs of AISI 316, 420, 1040 and 4140 steels, respectively with different 

magnifications before coating applications and after metallographic preparation and etching. (a-d,  x20 and e-h, 
x50 ). 
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(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
Fig. 2. Optical microscope micrographs of AISI 316, 420, 1040 and 4140 steels, respectively with different 

magnifications after boronizing process. (a,d,e,f;  x20, b and c; x10, finally e and h; x50 ). 
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The SEM micrographs of steels used after treatment in this study are shown in Fig. 3, the EDS analysis places 
are also indicated in Fig 3e-h. The EDS analysis of boronized coating layer on AISI steels indicated in Fig. 3e-h 
are shown in Tables 3-6. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
Fig. 3. SEM micrographs of AISI 316, 420, 1040 and 4140 steels, respectively with different magnifications after 

boronizing process (a; x2000, d,g,h; x1000 and b,e,f; x5000 ). 
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Table 3. EDS analysis of boronized coating layer on AISI 316 steel indicated on Fig.3e as “1”. 
 

Spectrum 
Label 

B C O Na Si S Cl K Ca Cr Fe Ni Total 

Boronized 
coating 
layer on 
AISI 316 

steel 

39.98 47.24 9.51 0.23 0.07 0.05 0.19 0.28 0.20 0.22 1.85 0.17 100.00 

 
Table 4. EDS analysis of boronized coating layer on AISI 420 steel indicated on Fig.3f as “1”. 

 

Spectrum 
Label 

B C O Al Si Cl K Ca Cr Fe Total 

Boronized 
coating 
layer on 
AISI 420 

steel 

38.79 25.57 14.98 0.07 0.12 0.14 0.41 0.26 0.23 19.45 100.00 

 
Table 5.  EDS analysis of boronized coating layer on AISI 1040 steel indicated on Fig.3.g as “1”. 

 
Spectrum 

Label 
B C O Na Si Cl K Ca Cr Fe Total 

Boronized 
coating 
layer on 

AISI 1040 
steel 

45.38 19.73 23.02 0.07 0.10 0.10 0.09 0.25 0.09 11.17 100.00 

 
Table 6. EDS analysis of boronized coating layer on AISI 4140 steel indicated on Fig.3h as “1” and “2”. 
 
Spectrum 

Label 
B C O Na Al Si S Cl K Cr Mn Fe Total 

Boronized 
coating 
layer on 

AISI 4140 
steel for 
point “1” 

46.69 17.81 14.10 0.36 0.05 0.11 0.05 0.07 0.22 0.27 0.09 20.17 100.00 

Boronized 
coating 
layer on 

AISI 4140 
steel for 
point “2” 

- - - - - - 0.31 - - 1.18 0.88 97.63 - 

 
3.2. Mechanical Testing 
 
The mechanical properties of steels after pack-boronizing process and their coating thicknesses are 
listed in Table 7. 

 
Table 7. Comparison of mechanical properties and coating thickness of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels after 

pack-boronizing process.  
 

Steel Tensile Strength(MPa)
***

  Hardness (HB)
** 

Hardness (HRC) Coating Thickness (μm) 

AISI 1040  2056                      596 56,97 15 

AISI 420      2232                      647 59,8 38,15 

AISI 4140  2190                      635 59,15 28 

AISI 316*  2373                      688 62,04 -* 
* As AISI 316 steel is amagnetic, it was impossible to measure the coating thickness by this method and 
this instrument, so just the SEM results could be obtained and were used. 

              ** Brinell hardness is converted from Rockwell C hardness [6]. 
              *** Tensile strength is converted from Brinell hardness [7]. 
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After boronizing process, the increase of the mechanical properties on the surfaces of steels are dramatical with a 
coating thickness less than 40 μm at maximum. Therefore it can be claimed that the boronizing process is very 
effective and amongst the substrates coated –steels- the optimal results seem to be obtained with the AISI 316 
steel which has the thinnest coated layer –as indicated in SEM micrographs- and the highest hardness and 
tensile strength values.  

 

4. Conclusion 
 
As a result of this work on the comparison of mechanical properties of AISI 1040, 420, 316 and 4140 steels after 
boronizing process, we obtained about three times greater hardness values on the surface of the substrates. 
Amongst them, AISI 316 steel combined the highest mechanical values with the thinnest boron diffusion layer. 
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Abstract 
 
Silicon dioxide films successfully coated on type 304 stainless steel substrates by sol-gel method. In this study, 
SiO2 sols were prepared using tetraethylorthosilicate (TEOS) as a source of SiO2. The surfaces of the specimens 
were coated by dipping method. After coatings, the specimens were heat treated for dehydration and 
densification. Structural and chemical characterizations of the specimens were carried out by using x-ray 
diffraction method (XRD), scanning transmission electron microscope (SEM) and energy dispersive spectrum 
(EDX). It was found that coated films have amorphous structure that the average thickness of the films is between 
0.74 - 0.76 μm, and that cracks were observed in some regions on the films. 

 

Introduction 
 
Type 304 stainless steels are widely used as structural materials in nuclear reactors and chemical industries due 
to their high resistance to corrosion [1]. However, when they contact with chloride ions such as in sea water, they 
undergoes localised attack, resulting in pitting, crevice corrosion and stress corrosion cracking [2]. Therefore, it is 
important to improve corrosion resistance of stainless steels by surface treatment techniques. Several surface 
coating techniques including electroplating [3-7], anodizing [8-12], physical vapour deposition [13-15], sol-
gel[16,17], etc. have been proposed for producing corrosion-resistant coatings on stainless steel alloys.  
 
Compared to the other surface modification techniques, the sol-gel technique has several advantages including 
the simplicity of the deposition method, low cost, high adherence to the surface, chemical stability, film uniformity 
and low sintering temperature, etc. [18]. Therefore, the sol–gel method is a simple and important technique and 
widely used to improve corrosion, oxidation and wear resistance of some metals and alloys including magnesium 
alloys, aluminium alloys, iron based alloys and other metals [19-22]. 
 
In this study, the sol-gel technique was used to produce corrosion resistant SiO2 films on the type 304 stainless 
steel substrates. After coatings, chemical and structural analyses of the sol and silica films were carried out. 
 
Keywords: TEOS, stainless steel, silica, corrosion. 

 
 

Experimental 
 
1. Materials and Preperation of a TEOS Sol Solution 
 
In this study, the acid-catalyst solution was prepared from tetraethylorthosilicate (TEOS), ethanol, concentrated 
HCl acid and purified water. TEOS with 99% purity and absolute ethanol were purchased from Merck Chemical 
while concentrated HCl acid from Riedel de Haen. The TEOS sol solution was prepared in three steps by mixing 
15 ml TEOS, 15 ml ethanol, two droplets of HCl and 19 ml purified water in a three-neck round-bottomed flask 
and reflux condenser. In the first step, ethanol was introduced slowly into the TEOS with vigorously stirring. In the 
second step, HCl was added into the purified water, and in the third step, water and HCl mixture was added 
slowly into the TEOS-ethanol mixture with vigorously stirring. After that, the TEOS sol was stirred at 60 

o
C for two 

hours and then cooled to room temperature. 
  
As a substrate type 304 stainless steel was used. The surface of the substrates with 10 mm x 10 mm x 2 mm 
dimensions was prepared using 400, 600, 800 and 1200 grit SiC papers. Before coating, the surface of the 
substrates was cleaned in an ultrasonic bath of acetone and then rinsed in purified water and dried with warm air.  

 

2. Coating 
 
Sol-gel coatings were done by dipping the specimens into the sol. Three different dipping processes were applied. 
First specimen (specimen-1) was dipped and then removed at a constant speed of 10mm/min. Second specimen 
(specimen-2) was dipped into the sol with the same rate but kept in the sol for five minutes. Similarly, third 
specimen (specimen-3) was dipped into the sol with the same rate but kept in the sol for ten minutes. After 
removing the specimens from the sols, they were hanged in room (open) air for 30 min to dry the coatings. Later, 
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all specimens were placed into the furnace and heat treated at 60 
o
C for 12 h. Final dehydration and densification 

of the coatings were done by heating the specimens to 350 
o
C step by step. The heat treatment steps were at 150 

o
C for 30 min, at 250 

o
C for 30 min, and at 350 

o
C for 60 min.  

 

3. FT-IR Measurments 
 
Chemical bonds in the TEOS sol were determined by using the Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. 
FT-IR measurements were done by using Perkin Elmer ATR Infrared Spectrometer. Absorption peaks in 
transmission mode from the sol solution were determined between 400 and 4000 cm

-1
 wave numbers. 

 

4. Structural Analysis 
 
The structure of the coated films was determined by x-ray diffraction method. XRD measurements were done at 
0.02 degree/min. scan rate by using Rigaku Ultima-IV x-ray diffractometer, operated at 40 keV and 30 mA.  

 

5. Microscopic and Chemical Analyses 
 
The surface and chemical composition of the films were determined using scanning electron microscope and 
energy dispersive x-ray spectrum. SEM and EDX analyses were carried out by using Quanta 400F field emission 
scanning transmission microscope with 1.2 nm resolution.   

 

6. Thermal Analysis 
 
Perkin Elmer Diamond Differential Scanning Calorimetry was used to determine the dehydration temperature of 
the OH groups in the solution. During calorimetric measurement 10deg/min heating rate was used between room 
temperature and 430 

o
C.  

 

Results and Discussions 
 
In a sol-gel process, silica sol is prepared generally by mixing an alkoxide with water and a catalyst in an alcohol 
solution. Here, we used tetraethylorthosilicate, HCl acid, and ethanol as an alkoxide, a catalyst, and an alchohol, 
respectively. Gelation of the sol occurs with a series of hydrolysis and condensation reactions. The hydrolysis 
reaction, occurring between tetraethylorthosilicate and water can be represented as follows: 
 
Si(OR)4 + H2O → OH-Si(OR)3 + R-OH,  
 
where R=C2H5. As it is seen from the reaction, Si-OH bonds are formed during the hydrolysis reactions. Based on 
the amount of water and catalyst, the reaction can proceed to completion. At this stage, all of the OR groups are 
replaced by OH groups, as follows:   
 
nSi(OR)4 + 4nH2O → nSi(OH)4 + 4nR-OH   
 
or  
 
nSi(OC2H5)4 + 4nH2O → nSi(OH)4 + 4nC2H5OH 
 
On the other hand, the condensation reaction yields SiO2. The polymerization of SiO2 occurs by formation of Si-O-
Si bonds in one, two or three dimensions. The condensation reaction can be represented with the following 
equation: 
 
nSi(OH)4 → (SiO2)n + 2nH2O 

 
The FT-IR spectrum of the TEOS sol was given in Fig. 1. As it is seen from the figure, an absorption peak at 
1084.24 cm

-1
 is attributed to Si-O asymmetric stretching since the Si-O or Si-O-Si bonds have asymmetric 

stretching mode between 1080-1115 cm
-1

[24]. On the other hand, absorption peaks at about 878, 968 and 2170 
cm

-1
 indicate Si-OH stretching vibrations. The absorption peaks seen at 1645.95 cm

-1
 [17] and 3350.83 cm

-1 
of the 

spectrum are likely due to the O-H vibrations of ethanol. The other absorption peaks at 1043.89, 1383.59 and 
2977.47 cm

-1
 are attributed to C-H stretching vibrations (CCH3, HCH, CH3 bonding vibrations) [25,26].  

 
The result of the DSC measurement is given in Fig. 2, where an endothermic peak is seen at 84.35 

o
C. The 

endothermic reaction starts with heating and continues up to about 135 
o
C. Most likely, hydroxyl groups leave the 

structure during the endothermic reaction. 
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Fig. 1. FT-IR spectrum of the TEOS solution. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. DSC graph of the TEOS solution. 

 
X-ray diffraction pattern of the specimen-1 was given in Fig. 3. As it is seen from the figure, the broad peak 
ranging from 20 to 40° in 2θ angle confirms the amorphous nature of the silica films. Since similar peaks were 
observed in xrd patterns of the specimen-2 and specimen-3, they were not reported here. 

 
The results of scanning electron microscope and energy dispersive x-ray spectroscopy for the specimen-1 were 
given in Fig. 4.  As it is seen from the figures, cracks in some region of the silica films were observed although 
most of the regions of the substrate were fully coated. The thickness of the film was measured as about 0.74 μm. 
EDX spectrums showed only the components of the silica films, Si and O. Since similar results other than 
thicknesses were observed for the other specimens, they were not reported here. The only difference was in their 
thicknesses.  
 
The measured thicknesses of the specimen-2 and specimen-3 were 0.75 μm and 0.76 μm respectively. 
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Fig. 3. X-ray diffraction patterns of the coated silica films. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. SEM micrographs and an EDX spectrum for the specimens-1. a) shows a crack and thickness of the silica 
film, b) indicates cracks at the bottom of the figure, c) shows a fully coated region, d) the EDX spectrum shows 

the contents of the silica film. 
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Conclusion 
 
Silica films were successfully coated on type 304 stainless steel substrate using sol-gel technique. Silica sols 
were prepared by mixing tetraethylorthosilicate with water and catalyst in ethanol. The coating process was done 
by dipping the stainless steel substrates into the sols at a constant rate. The specimen-1, specimen-2 and 
specimen-3 were left in the sols for 0 min., 5 min., and 10 min. respectively. The withdraw rates were also 
constant and equal to the dipping rate.  
 
FT-IR spectrum indicated that TEOS sol contains Si-O and Si-OH bonds, CH3 and H-O-H bonds. DSC result 
showed that dehydration reaction occurs up to 135 

o
C. Therefore, it is necessary to heat the coated specimens 

above 135 
o
C to remove OH groups. XRD result showed silica films had amorphous structure. From the SEM 

micrographs of the specimens, surface cracks were observed in some regions of the silica films. Finally, the EDX 
spectra confirmed silica films since the chemical composition of the films includes only silicon and oxygen.  
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1. ÖZET 
 

Yassı çelik ürünlerinin çinko kaplanmasının temel nedeni, dekoratif beklentilerin yanı sıra çeliğin korozyona karşı 
korunmasıdır. Sevkiyat ve kullanım ortamlarında gözlemler yapmaya kıyasla daha kısa süre gerektiren, kontrollü 
ve standart veriler oluşturan, %5’lik tuzlu su sisine dayanım testi (tuzlu su sisi), çinko kaplı saclarda korozyon hız, 
miktar ve türünün belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışmada, sürekli sıcak daldırma yöntemi ile galvanizlenerek üretilen, DX51D+Z (DIN EN 10346) kalitesindeki 
saclarda (sac), pasivasyon türü ve miktarı, pürüzlendirme (Skin-Pass) uygulanıp uygulanmadığı ve koruyucu yağ 
miktarı gibi korozyon direncine etki eden faktörler tuzlu su sisi kullanılarak incelenmiştir. Sacların yüzey kusurları, 
kaplanan sacın menşei ve kaplama miktarı gibi diğer faktörler, çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 
 
Çalışmanın sonuçları, çinko kaplı sac üretiminde, elektrostatik yağlayıcılar ile 0,5 g/m

2
’nin altındaki miktarlarda 

koruyucu yağ uygulanmış numunelerde, uygulanmayanlara nazaran, kısa vadede daha az, orta vadede aynı 
miktarda ve uzun vadede ise daha fazla korozyon oluşmuştur. Hem Cr

6+
 hem de Cr

3+
 tipi pasivasyon ajanları, 

koruyucu yağ kullanımına göre daha etkin ve uzun vadeli korozyon koruması sağlamaktadır. Optimum korozyon 
koruması sağlamak için sac yüzeyinde bulunması gereken Cr

3+
 tipi pasivasyon ajanı miktarı, Cr

6+
 tipi pasivasyon 

ajanı miktarının iki katı kadar olmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: galvaniz, korozyon, tuzlu su sisi, pasivasyon 

 

2. GİRİŞ 
 

Saclar, dekoratif özelliklerinin geliştirilmesi ve korozyondan korunması amacıyla galvanizlenmektedir. Galvanizli 
saclar, otomotiv, beyaz eşya, izolasyon ve çatı kaplama, boru, su ve akaryakıt depoları, kablo kanalı ve 
aydınlatma armatürleri ve ambalajlama gibi bir çok ürün ve sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 
galvanizli saclar bir çok sektörde kullanılmak üzere boyanmaktadır [1]. Galvanizli sacların gerek doğrudan 
gerekse boyanarak kullanıldığı tüm alanlarda korozyondan korunması çok önemlidir. 
 
Galvanizlenmiş sacda, sürekli çinko tabakası, atmosferik etkilerin önünde bariyer oluşturarak ve katodik olarak, 
çelik fazını korur. Fakat, çoğu zaman, çinko tabakasında gelişen ve çinkonun sürekli tabakasında deformasyonlar 
oluşturan beyaz pas, bir süre sonra ilerler ve çelik tabakasında kırmızı pas oluşumu başlar. Ayrıca, boyanarak 
kullanılmak üzere üretilen galvanizli sacların yüzeyi, skin-pass işlemi ile prüzlendirildiğinden, yüzey alanının 
artmasına ve  deformasyonuna bağlı olarak kolayca oluşan beyaz pas, boya filmi ile galvaniz yüzeyi arasında 
gevşek bir ara tabaka oluşturur. Bu gevşek tabaka boyalı saclarda yapışma problemlerine neden olur. Bunun yanı 
sıra, boya filminin altındaki galvaniz yüzeyindeki beyaz pas, boyalı sacın bükümlü, darbeli ve derin çekmeli 
şekillendirmesinde boya filminin çatlaması, kabarması ve atması gibi sorunlara sebep olabilmektedir. 
 
Galvanizli saclarda korozyon direncine etki eden bir çok faktör vardır. Bunların başlıcaları aşağıda verilmiştir. 
 
 
a. Galvaniz kaplanan çelik sacın kimyasal kompozisyonu: 
 

Kullanım alanlarına ve özelliklerine göre farklı çelik kalitelerine sahip saclar çinko kaplanarak galvanizli saclar 
üretilmektedir. Yüzeydeki çinko tabakasından başlayarak çelik tabakasına kadar ilerleyen korozyona karşı, farklı 
kimyasal kompozisyona sahip çelik kalitelerinin direnci farklı olmaktadır. Yapılan bir çok çalışma çelik 
kompozisyonundaki Cr, Ni, Nb, Cu ve Mo’in çeliğin korozyon direncini geliştirdiğini göstermiştir [2-4]. 
 
b. Atmosferik şartlar: 

 
Galvanizli saclar doğal atmosferik şartlarda kullanıldıklarında, üretimlerinden hemen sonra oluşmaya başlayan ve 
giderek yavaşlayarak süren ince bir pasif çinko karbonat tabakasına sahiptirler. Aslında kendisi de korozyon 
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ürünü olan bu tabaka, sacı daha sonradan oluşabilecek ağır korozyonlardan kısmen korur, fakat bu doğal bariyer 
birçok korozif ortam şartları için yetersizdir [5]. Bu korozyon tabakasının oluşum mekanizması aşağıdaki gibidir:  
 
Zn + ½O2 → ZnO           
    (1) 
ZnO + H2O → Zn(OH)2          
    (2) 
Zn(OH)2 + CO2 → ZnCO3 + H2O         
    (3) 
 
Diğer metallerde olduğu gibi, galvanizli sacların kullanıldığı alanlardaki, yağış, gece/gündüz-yaz/kış arasındaki 
sıcaklık farkları, rutubet miktarı gibi doğal şartların yanı sıra, endüstriyel ortam şartları ve denize yakınlığa bağlı 
tuzluluk da galvanizli sacın korozyon direncine etki etmektedir.  
 
c.  Yüzey kusurları: 
 

Galvanizli sacın üretimi, taşınması, şekillendirilmesi ve montajı sırasında oluşan yüzey kusurları, galvanizli sacın 
korozyona direncini zayıflatmaktadır. Bu kusurların başlıcaları, pin-hole, çizik, düşük çinko kaplama kalınlığı, 
kaplama almama, kaplama öncesi tufal, kaplamada çinko banyosu yüzey tufali, montaj çapağı olarak 
sıralanabilir[6]. Genellikle, kaplamadaki kusurlu bölgede korozyon daha kısa sürede başlamakta ve kusursuz 
yüzeylere doğru hızla ilerlemektedir [7]. 
 
d. Yüzey prüzlendirme (Skin-Pass): 
 

Galvanizli sac boyanmak üzere tasarlanmış ise, boya tabakasının yüzeye tutunumunun arttırılması için yüzeyi 0,6 
ila 1,3 µm (Ra) kadar prüzlendirilmektedir. Prüzlendirme işlemi, sac, galvaniz kaplandıktan sonra, yüzeyleri 
prüzlendirilmiş iki adet skin pass merdanesinin arasından baskı altında geçirilerek yapılmaktadır. Çinko 
havuzundaki sıvı çinkoya daldırılan sac, havuzdan çıktıktan hemen sonra, sac yüzeyindeki sıvı fazdaki çinkonun 
fazlası hava bıçakları yardımı ile tekrar havuza sıyrılır ve soğutma kulesinde belirli bir hızda soğutulur. Bu esnada 
sac yüzeyinde, homojen özelliklere sahip sürekli bir katı çinko tabakası oluşur. Skin Pass merdanesi bu tabakanın 
yüzeyindeki sürekliliği bozar, yüzey alanını arttırır ve kaplamanın korozyon direncini düşürür [8]. 
 
e. Çinko havuzunun ve çinko kaplamanın kimyasal kompozisyonu: 
 

Galvanizli sacların galvaniz tabakasındaki kimyasal kompozisyonu, önemli ölçüde, sacın daldırıldığı çinko 
havuzundaki sıvı çinkonun kimyasal kompozisyonuna bağlıdır. Bunun yanı sıra, Çinko-Demir alaşımlı galvanizli 
sac (ZF) üretiminde, çinko havuzundan %99 çinko içerikli bir kaplama ile çıkar. Daha sonra bir ısıl işlem ile çelik 
fazındaki demir çinko fazına difüzlenir. Oluşan Fe-Zn fazları ile birlikte kaplamadaki demir oranı toplam %8 ila 
%12’ye çıkarılır. Çinko-Alüminyum alaşımlı galvanizli sacların kaplama tabakalarında, Al oranı yaklaşık %5 iken, 
Alüminyum-Çinko alaşımlılarda Al %55, Si %1,6 ve Alüminyum-Silisyum alaşımlılarda Al %8 ve Si %11 
civarındadır [9]. Alüminyum ve silisyumun yanı sıra bakır, kalay, kurşun ve nikel yaygın olarak kullanılan diğer 
alaşım elementleridir [10].  Sürekli sıcak daldırma yöntemi ile üretilen galvanizli saclara ait çinko havuzu ve 
kaplama tabakası kimyasal kompozisyonu ise bu çalışmanın 3.1.1. maddesinde verilmiştir. 
 
Kaplama tabakasının kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak galvanizli sacın korozyon direncinin değiştiği 
bilinmektedir. Yasuhide ve arkadaşları, yaptıkları çalışma ile korozyon direncini ciddi oranda arttıran %5 Al, %0,1 
Mg içerikli galvaniz kaplamayı geliştirmişler, ayrıca kaplamada Al oranının artışıyla korozyon direncinin de arttığını 
göstermişlerdir [11]. Tomas Prosek, Dominique Thierry ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada korozyon 
direncinin, kaplama kompozisyonunun türüne göre şu sıra ile arttığını belirtmişlerdir; HDG (Zn-%0,25 Al) < Zn-Al-
Mg < Zn-Al-Mg-Si < Galfan (Zn-%5 Al) < Zn-Mg [12]. 
 
f. Pasivasyon ajanlarının kullanımı: 
 

Galvanizli sacların korozyon dirençleri, hangi tür ve miktarda pasivasyon ajanları ile pasive edildiklerine, 
uygulama şekline ve sıcaklığına (sprey, daldırma vb.) ve pasivasyon ajanı ile sacın temas süresine göre 
değişmektedir [13, 14]. Galvanizli saclarda kullanılan pasivasyon türleri genel olarak Cr

6+
, Cr

3+
, Cr-Free (Titanyum 

ve Zirkonyum bazlı) ve organik olarak sıralanabilir. 
 
Her ne kadar Cr

6+
’nın insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Japonya’da 

kullanımları sınırlandırılmış ya da kaldırılmış olsa da, dünyada özellikle yapı sektöründe kullanılan galvanizli 
sacların pasivasyonunda, gerek maliyet gerekse yüksek korozyon direnci sunması sebebiyle yaygın olarak 
kullanılmaktadır [15].  
 
Bu çalışmada, pasivasyon ajanı olarak Cr

6+
 ve Cr

3+
 tipi pasivasyon ajanları kullanılmıştır. Bu ajanların galvaniz 

yüzeyini korozyondan koruma safhalarına ait reaksiyonlar aşağıda verilmiştir [15]. 
 
Hem Cr

6+ 
hem de Cr

3+ 
pasivasyonunda birinci adım, sulu asidik ortamda çinkonun yükseltgenmesidir. 
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Zn + 2 H

+
 → Zn

2+
 + H2          

    (4) 
 
Ortamdaki asitliğin çinko tarafından düşürülmesi ve oluşan H2 ile Cr

6+
 indirgenmesi gerçekleşir. 

 
X Cr

6+
 + y Zn + z H2 → x Cr

3+
 + y Zn

2+
 + 2z H

+
       

    (5) 
 
Bu safhada önce krom hidroksitleri çöker. 
 
Cr

3+
 + 3 (OH)

-
 → Cr(OH)3          

    (6) 
 
Daha sonra, krom hidroksit ile ortadaki anyonlar ve çinko katyonunun reaksiyonu ile denklem (7) ürünleri oluşur. 
Denklem (4) ve denklem (6) adımlarının reaksiyon hız sabitleri denklem (5)’e göre çok büyük olduğundan, Cr

3+
 

ara ürünü miktarı çok azdır.  
 
Cr(OH)3 + Zn

2+
 + A

-
 + Cr

6+
 → (Cr

3+
, Cr

6+
, Zn

2+
, OH

-
, A

-
)      

    (7) 
 
g. Koruyucu yağ kullanımı: 
 

Galvanizli sacların korozyondan korunması için kullanılan yağlar, çinko ile mükemmel bir bağ yapabilen hidrofobik 
malzemelerdir. Yüzeyde sürekli bir ince film oluşturan yağ, çinko tabakası ile oksitleyiciler arasında bir bariyer 
görevi görür. Korozyon inhibitörleri de içeren bu özel tasarımlı yağlar, galvanizli sacın boyama gibi başka bir 
işleme tabi tutulacağı durumlarda alkali temizleme ünitelerinde kolayca temizlenebilmelerinden dolayı tercih 
edilmektedirler [16]. 
 
Dünya galvanizli sac üretiminin büyük bölümü DX51D+Z ve muadili kaliteye sahiptir ve hâlâ bu ürünlerin büyük bir 
kısmında, korozyon direnci krom esaslı pasivasyon ajanları ile sağlanmaktadır [17]. Bu çalışma, galvanizli sacın 
korozyon direncine etki eden faktörlerden, pasivasyon, yağlama ve skin-pass üzerine yoğunlaşmıştır. 
 
Bu çalışmada, yapılan deneylerin tümünde korozyonun oluşumunda ASTM B-117 Nötral Tuzlu Su Sisine 
Dayanım Testi kullanılmıştır. Tomas Prosek, Dominique Thierry ve arkadaşları, tuzlu su sisi ortamında galvanizli 
saclarda oluşan korozyon ürünlerini incelemişler ve bunların Hydrozincite Zn5(OH)6(CO3)2, Simonkolleite 
Zn5(OH)8Cl2.H2O ve Çinko Oksit ZnO olduğunu belirtmişlerdir [12].  
 
Tuzlu su sisi metodu her ne kadar doğal korozyon similasyonunda zayıf olsa da görece hızlı sonuç vermesi, 
korozyonun ilerlemesinin görsel olarak da takip edilebilmesi ve standart veriler sunabilmesi açısından 
kullanılabilirliği en iyi olan metotlardan biridir. Bu çalışmada metot olarak, tuzlu su sisinin seçilmiş olmasının en 
önemli nedeni ise sacın korozyon direnci konusunda, piyasada, alıcı ve satıcı arasında en yaygın olarak 
kullanılan metot olmasıdır. 

 

3. MALZEME VE METOT 
 

3.1. Malzeme 
 

Bu çalışmada aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır. 

 
3.1.1. Çalışmada kullanılan galvanizli sacların genel özellikleri 
  
Çalışmada kullanılan tüm saclar, sürekli sıcak daldırmayla galvanizleme yöntemi ile üretilmiştir. Değişik kalınlık ve 
kaplama miktarlı, DX51D+Z kalite galvanizli saclardan kesilmiş numunelerin genel özellikleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. 
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan sacların genel özellikleri 
 

Çelik Kimyasal Kompozisyonu % 

C Si Mn P S 

0,045 0,024 0,234 0,011 0,005 

     

Mekanik Özellikler 

Akma 
Mukavemeti 

Re                    

Çekme 
Mukavemeti 

Rm  

Kopma 
Uzaması        

A80 

Plastic Strain 
Ratio              
r90             

Strain 
Hardening 
Exponent    

n90           

EN 10002-1 EN 10002-1 EN 10002-1 ISO 10113 EN 10325 

(N/mm
2
) (N/mm

2
)  %     

350 417 30 1,2 0,19 

     

Kaplama Tabakası Kompozisyonu % 

Al Fe Cd Sb Pb 

0,52153   0,00009 0,00004 0,00153 

     

Üretim Sırasındaki Çinko Potası Kompozisyonu % 

Al Fe Cd Sb Pb 

0,21135 0,01634 0,00009 0,00004 0,00151 

 
3.1.2. Pasivasyon uygulanmış galvanizli saclar 

 

Bu çalışmada, Cr
3+

 ve Cr
6+

 tipi pasivasyon ajanları ile pasive edilen Skin-Pass uygulanmamış saclar kullanılmıştır. 
Pasivasyon işlemi, Cr

6+
 için %6’lık, Cr

3+
 için %10’luk hazırlanmış çözeltinin, sac yüzeyine yaş püskürtülmesi ile 

uygulanmıştır. Daha sonra sıyırma merdaneleri yardımıyla yüzeydeki yaş film kalınlığının azaltılarak, sac 
yüzeyinde istenilen miktarlarda Cr

6+ 
veya Cr

3+
bırakılmış ve kurutulmuştur. Pasivasyon yapılmış saclara, Skin-Pass 

ve yağlama işlemi uygulanmamıştır. 

 
3.1.3. Pasivasyon ajanları 
 
Cr

6+
 tipi pasivasyon ajanı, 390 g/l Cr

6+
 içeren kromik asidin sulu çözeltisidir. Cr

3+
 tipi pasivasyon ajan ise, 320 g/l 

Cr
3+

 içermektedir. 

 
3.1.4. Pas önleyici yağ 
 

Üretim esnasında galvaniz yüzeyine elektrostatik olarak uygulanan mineral esaslı yağ, korozyon ihibitörleri ve yağ 
katıkları içerir. Yoğunluğu, 0,86 g/ml ve parlama noktası 100 °C’nin üzerindedir. 

 
3.1.5. Kullanılan cihaz ve ekipmanlar 
 
Çalışmada kullanılan sacların kimyasal kompozisyonu Thermo Fishcer marka optik emisyon spektrometresi ile ve 
galvaniz tabakasının kompozisyonu ise Varian Marka ICP-OES 710-ES axial spektrometre ile yapılmıştır. Sac 
yüzeyindeki Cr

3+
 ve Cr

6+
 miktarları Hach-Lange DR 5000 UV-Vis spektrofotometre ile tayin edilmiştir. Sacların 

yüzey prüzlülüklerinin ölçümünde, Hommel Wave Werke System kullanılmıştır. Numunelendirme, 7,5 x 7,5 cm 
ebadında kesim alanına sahip hidrolik punch press ile yapılmış ve tartımlarda 0,0001 g hassasiyetli AND marka 
GR 200 model hassas terazi kullanılmıştır. Çalışmada korozyon şartları Sheen marka, FMC 1000 FogMaster 
model Cyclyc Corrosion Cabinet ile sağlanmıştır. Görüntü alınmasında DJH MonoZoom Optical Microscope x50 
kullanılmıştır. Fotoğraflar Sony marka DSC-W530 model 14,1 Mega Pixel çözünürlüklü dijital fotoğraf makinesi 
kullanılarak çekilmiştir. 

 
3.1.6. Kimyasallar 
 
Korozyon kabininde tuzlu su sisini oluşturmak için, %5’lik nötral tuzlu su çözeltisi, analitik saflıkta NaCl (Merck 
katalog No. 1.06404.9050) ve iletkenliği 0,1 mikrosiemens/cm’den daha az olan ultra saf su ile hazırlanmıştır. 
Çinko tabakasının çözündürülmesinde ve diğer bazı testlerde analitik saflıkta HCl (Merck katalog No. 
1.00317.2501) kullanılmıştır.  

 
3.2. Deney ve Değerlendirme Metodu 
 
Deney numuneleri, her zaman 150 mm x 200 mm ebatlarında kesilen saclardan hazırlanmıştır. Kesilen 
numunelerin kenarlarındaki çinko kaplamanın, tuzlu su sisine ilaveten, çelik karşısında anodik olarak hızlı bir 
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korozyona uğrayacağı ve numune kenarlarının merkeze göre daha fazla korozyona uğrayacağı göz önüne 
alınarak, yapılan tüm testlerde, numunenin kenarları bantlanarak izole edilmiştir. Numuneler tüm testlerde, kabine 
15° açı ile yerleştirilmiştir. Kabinde sisi oluşturan % 5’lik nötral tuzlu su, her seferinde analitik saflıkta NaCl ve ultra 
saf su (iletkenlik<0,1 µS/cm) kullanılarak hazırlanmıştır. Kabin içerisine, üzerinde  80 cm

2 
yüzey alanlı bir huni 

bulunan volümetrik mezür yerleştirilerek, saatte ortalama 1-2 ml arasında tuzlu su birikimi sağlayan tuzlu su 
basıncı tespit edilmiş ve tüm testlerde bu basınç değeri kullanılmıştır. Böylece tüm numunelere uygulanan sis 
yoğunluğu homojenize edilerek standart bir korozif ortam sağlanmıştır. Kabin, tüm testlerde 35 °C sıcaklıkta ve 
%100 bağıl nem miktarında sabit tutulmuştur [18]. Numuneler, 2., 6., 24., 48., 96., 168., 264. ve 504. saatlerde 
kabinden alınarak, yüzeylerine temas edilmeden, numune yüzeyine dik, 20 cm uzaklıktan fotoğraflanmıştır. 
 
Korozyon miktarının değerlendirilebilmesi için, çekilen fotoğraflar üzerine eşdeğer karelerden oluşan bir şablon 
oturtulmuş ve içerisinde korozyon bulunan kareler sayılarak, şablondaki toplam kare adedine bölünmüş ve bölüm 
100 ile çarpılarak korozyon miktarı % olarak ifade edilmiştir (şablon metodu). Şekil 1’de üzerine şablon oturtularak 
korozyon miktarı hesaplanmış örnek bir, korozyona uğramış galvanizli sac fotoğrafı görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 1. Korozyona uğramış galvanizli sac fotoğrafı Beyaz pas içeren kare sayısı 198, topam kare sayısı 576 ve 
%Korozyon = 198/576*100 = %34,4 

 
Bu çalışmada, test verilerindeki sapmaların en aza indirilmesi amacı ile her bir faktörün incelenmesinde mümkün 
olan en fazla sayıda numune kullanımına dikkat edilmiş ve sonuçlar her zaman birden fazla numunenin 
ortalaması olarak verilmiştir.  

 

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
4.1. Korozyon Oluşumunun İncelenmesi 
 
4.1.1. Skin-pass uygulanmış sac yüzeyinde korozyon oluşumunun izlenmesi 
 

Beyaz ve kırmızı pasın yüzeyde oluşumunun görsel olarak izlenebilmesi amacı ile 0,48 mm kalınlıklı, 0,98 µ 
pürüzlendirilmiş (Skin-Pass) galvanizli sacdan 150x200 mm ebatlarında 12 adet numune hazırlanmıştır. 
Numunelerin yüzeyleri etil alkol ile temizlenerek saç kurutma makinesi ile kurutulmuş ve kenarları bantlanmıştır. 
Kurutulan numunelerin 11 adedi zaman geçirilmeden kabine konmuş ve 1 adedi kabine konulmayarak mikroskop 
ile uygun ışık altında x20 büyütme ile fotoğraflanmıştır. Kabine konulan numunelerden sırasıyla 5., 10., 30., 60. 
dakikalarda ve 5., 10., 25., 50., 75., ve 100 dakikalarda birer adedi alınarak mikroskop ile uygun ışık altında x20 
büyütme ile fotoğraflanmıştır. Bu çalışma sırasında kabinde kalan diğer numuneler, 50. saatten sonra her 2 saatte 
bir kırmızı pas oluşumunun başlayıp başlamadığı açısından kontrol edilmiş ve kırmızı pasın ilk gözlemlendiği 
anda ekstra bir fotoğraf daha alınmıştır. Bu çalışmaya ait fotoğraflar Şekil 2’de verilmiştir. 
 



Karakaş, Ö., Kanca, E. ve Aydın, Z. 

 

705 

 
 

Şekil 2. Skin-Pass uygulanmış sacda korozyon oluşum süreci 

 
4.2. Yağlamanın etkisinin incelenmesi 
 
4.2.1. Sadece Skin-Pass uygulanmış sacların korozyon testi 
 
Bu testte, yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) 0,47 ila 0,83 µ arasında değişen 14 adet sac numunesi kullanılmıştır. 
Bu 14 adet numunenin pürüzlülük ortalaması 0,76 µ’dur. Bu sacların kalınlıkları 0,42 ila 2,48 mm arasında 
değişmiş ve kalınlık ortalamaları 0,68 mm olarak hesaplanmıştır. Bu sacların çinko kaplama miktarları ise, tek 
yüzeyde (kabinde sise maruz bırakılacak yüzey) 46 ila 169,2 g/m

2
 arasındadır ve tümünün ortalama kaplama 

miktarı 75,5 g/m
2
’dir. Numuneler, 150x200 mm ebatlarında kesilmiş, yüzeyleri etil alkol ile temizlenerek 

kurutulmuş ve kenarları bantlanmıştır. Kabine konulan numuneler, 2., 6., 24., 48., 96., 168., 264. ve 504. 
saatlerde kabinden alınarak, yüzeylerine temas edilmeden, numune yüzeyine dik, 20 cm uzaklıktan 
fotoğraflanmıştır. Her bir fotoğrafta görülen korozyon miktarı, şablon yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. 
Böylece, belirtilen saatler için 14’er adet olmak üzere, korozyon miktarlarına (% beyaz pas) ait 112 adet veri 
oluşmuştur. Her bir gözlem saatine ait sonuç, bu gözlem saatine ait 14 verinin ortalaması olarak kaydedilen veriler 
Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Skin-Pass uygulanmış sacların gözlem saatine ait sonuçları 

 

Skin-Pass uygulanmış sacların korozyon test sonuçları 

Saat Sonra 2 6 24 48 96 168 264 504 

Ortalama % Beyaz Pas 5,2 12,3 42,7 84,5 90,9 94,2 97,4 100,0 
 
 
 
 



Karakaş, Ö., Kanca, E. ve Aydın, Z. 

 

706 

4.2.2. Skin-Pass ve elektrostatik yağlama uygulanmış sacların korozyon testi 
 
Bu testte, yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) 0,41 ila 1,08 µ arasında değişen ve ortalama pürüzlülüğü 0,67 µ olan 
ve tek yüzeylerine (kabinde sise maruz bırakılacak yüzey) 0,29 ila 0,50 g/m

2
 arasında yağ uygulanmış 9 adet sac 

numunesi kullanılmıştır. Üretimi sırasında elektrostatik olarak yağlanan bu 9 numunenin tek yüzeyleri için 
ortalama yağ miktarı 0,42 g/m

2
’dir. Bu sacların kalınlıkları 0,39 ila 0,55 mm arasında değişmiş ve kalınlık 

ortalamaları 0,45 mm olarak hesaplanmıştır. Bu sacların çinko kaplama miktarları ise, tek yüzeyde 41,1 ila 64,7 
g/m

2
 arasındadır ve tümü için ortalama kaplama miktarı 56,6’dır. Numuneler, 150x200 mm ebatlarında kesilmiş ve 

kenarları bantlanmıştır. Kabine konulan numuneler, belirtilen aralıklarla fotoğraflanmış ve korozyon miktarları 
tespit edilmiştir. Böylece, 2., 6., 24., 48., 96., 168., 264. ve 504. saatler için 9’ar adet olmak üzere, korozyon 
miktarlarına ait 72 adet veri oluşmuştur. Her bir gözlem saatine ait sonuç, bu gözlem saatine ait 9 verinin 
ortalaması olarak kaydedilen veriler Çizelge 3’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Skin-Pass ve elektrostatik yağlama uygulanmış sacların gözlem saatine ait sonuçları 
 

Skin-Pass ve elektrostatik yağlama uygulanmış sacların korozyon test sonuçları 

Saat Sonra 2 6 24 48 96 168 264 504 

Ortalama % Beyaz Pas 1,1 7,0 40,6 84,8 97,2 98,9 100,0 100,0 

 
4.3. Pasivasyon Ajanları Kullanımının Etkisi 
 
4.3.1. Cr

6+
 tipi pasivasyon ajanlarının kullanıldığı saclara uygulanan testler 

 
Öncelikle, test için kullanılacak sacların yüzeyindeki Cr

6+
 miktarı tespit edilmiştir. Bunun için testte kullanılacak her 

sacdan punch pres yardımıyla 7,5 x 7,5 cm ebadında numune kesilmiştir. Numunenin korozyon testi uygulanacak 
yüzeyindeki çinko kaplama, diğer tarafı bantlanarak, %25’lik hidroklorik asit ile bir behere çözülmüş ve 
spektrofotometre ile çözeltideki Cr

6+
 miktarı tespit edilmiş ve m

2
 başına Cr

6+
 hesaplanmıştır.  

 
Bu testte, Cr

6+
 miktarı 1,60 ila 29,05 mg/m

2
 arasında değişen ve Cr

6+
 miktarı ortalaması 11,71 mg/m

2 
olarak 

hesaplanan 52 adet saca ait numuneler kullanılmıştır. Bu sacların kalınlıkları 0,37 ila 3,06 mm arasında değişmiş 
ve kalınlık ortalamaları 1,49 mm olarak hesaplanmıştır. Bu sacların çinko kaplama miktarları ise, tek yüzeyde 26,5 
ila 178,3 g/m

2
 arasındadır ve tümü için ortalama kaplama miktarı 65,3’tür. Daha önce yapılan testlerde de 

belirtildiği gibi, numuneler kesilmiş, bantlanmış, korozyon kabinine konularak belirli aralıklarla fotoğraflanmış ve 
korozyon miktarları tespit edilmiştir. Böylece, 2., 6., 24., 48., 96., 168., 264. ve 504. saatler için 52’şer adet olmak 
üzere, korozyon miktarlarına ait 416 adet veri oluşmuştur. Her bir gözlem saatine ait sonuç, bu gözlem saatine ait 
52 verinin ortalaması olarak kaydedilmiş ve Çizelge 4’de verilmiştir. 
 

Çizelge 4. Cr
6+

 tipi pasivasyon ajanlarının kullanıldığı sacların gözlem saatine ait sonuçları 
 

Cr
6+

 tipi pasivasyon ajanlarının kullanıldığı sacların korozyon test sonuçları 

Saat Sonra 2 6 24 48 96 168 264 504 

Ortalama % Beyaz Pas 0,1 0,6 2,7 8,1 23,3 45,8 70,8 82,7 

 

4.3.2. Cr
3+

 tipi pasivasyon ajanlarının kullanıldığı saclara uygulanan testler 
 
Bu testte de öncelikle, test için kullanılacak sacların yüzeyindeki Cr

3+
 miktarı, Cr

6+
 için kullanılan yöntem ile tespit 

edilmiştir.  
 
Bu testte, Cr

3+
 miktarı 4,20 ila 83,20 mg/m

2
 arasında değişen ve Cr

3+
 miktarı ortalaması 28,70 mg/m

2 
olarak 

hesaplanan 14 adet saca ait numuneler kullanılmıştır. Bu sacların kalınlıkları 0,42 ila 2,51 mm arasında değişmiş 
ve kalınlık ortalamaları 1,06 mm olarak hesaplanmıştır. Bu sacların çinko kaplama miktarları ise, tek yüzeyde 
40,90 ila 145,8 g/m

2
 arasındadır ve tümü için ortalama kaplama miktarı 72,61’dir. Numuneler, 4.3.1.’deki gibi 

hazırlanarak, korozyon kabinine konmuş ve korozyon miktarları tespit edilmiştir. Böylece, 2., 6., 24., 48., 96., 168., 
264. ve 504. saatler için 14’er adet olmak üzere, korozyon miktarlarına ait 112 adet veri oluşmuştur. Her bir 
gözlem saatine ait sonuç, bu gözlem saatine ait 14 verinin ortalaması olarak kaydedilen veriler Çizelge 5’de 
verilmiştir. 

 
Çizelge 5. Cr

3+
 tipi pasivasyon ajanlarının kullanıldığı sacların gözlem saatine ait sonuçları 

 

Cr
3+

 tipi pasivasyon ajanlarının kullanıldığı sacların korozyon test sonuçları 

Saat Sonra 2 6 24 48 96 168 264 504 

Ortalama % Beyaz Pas 0,0 0,1 1,4 11,6 41,6 57,3 72,3 79,9 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
5.1. Skin-Pass Uygulanmış Sacda Korozyon Oluşumunun Safhaları 
 

Şekil 2’de tuzlu su sisine maruz bırakılan sac yüzeyindeki beyaz pasın, ilk 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde, 
noktalar halinde oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu beyaz pas noktaları, büyüyerek 5 saat kadar sonra tüm 
yüzeyi kaplamaktadır. Yüzeydeki beyaz pas tabakası zamanla kalınlaşarak metalik çinko tabakasını zayıflatmakta 
ve yaklaşık 92. saatte saca ulaşarak kırmızı pas oluşumunu noktasal olarak başlatmaktadır. Noktasal olarak 
başlayan kırmızı pas da büyümesine devam etmektedir. 
 

5.2. Skin-Pass Uygulanmış Sacda Koruyucu Yağ Kullanımının Korozyona Etkileri 
 

 
 

Grafik 1. Yağlamanın korozyona etkisi 
 
Galvanizli saclarda 0,5 g/m

2
’nin altında koruyucu yağ kullanımı, tuzlu su sisi testinde sacın korozyon direncinde ilk 

24 saat için artışa sebep olmakla beraber, uzun vadede korozyon direncinin, yağlanmamış saclara göre daha 
düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu da, üreticilerin, müşterilerine tuzlu su sisi testi esas alınarak yaptıkları 
üretimlerde, yağın koruma süresinin kısa vadeli olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir. 

 
5.3. Skin-Pass Uygulanmamış Saclarda Pasivasyon Ajanı Kullanımının Korozyona Etkileri 
 

 
 

Grafik 2. Pasivasyon ajanı kullanımın korozyona etkisi 
 

264. saatte, sac yüzeyinde 11,71 mg/m
2
 Cr

6+ 
bulunduran sacın korozyon direncini sağlamak için sac yüzeyinde 

28,70 mg/m
2
 Cr

3+ 
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5.4. Skin-Pass Uygulanmış ve Pasive Edilmemiş Saclarla Skin-Pass Uygulanmış Sacların 
Korozyon Dirençlerinin Kıyaslanması 
 

 
 

Grafik 3. Skin-pass, pasivasyon ve yağlamanın korozyona etkisi 

 
Pasivasyonlu ve Skin-Pass uygulanmamış (1. Grup) sacların korozyon direnci, yağlı ve yağsız skin-Pass 
uygulanmış (2. Grup) saclara göre ciddi oranda daha yüksektir. Öyle ki,  1. Gruptaki sacların beyaz pas miktarı 
48. Saat sonunda %10 civarında iken 2. Gruptaki sacların aynı saat itibariyle beyaz pas miktarı %80’in üzerine 
çıkmıştır. Bununla birlikte, bu konuda daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için pasivasyon ve yağlama 
yapılmadan sadece skin-Pass’ın etkisini gösterecek çalışmalara ihtiyaç vardır.   
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Abstract 
 
Corrosion behavior of PIM 316L, PIM 316L with 1.5wt% NiB and casting 316L stainless steels were investigated 
using electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic polarization methods in acidic 
solutions such as 1M HCl and 1M H2SO4 under room temperature (25±1 °C). The corrosion performances of PIM 
316L with 1.5wt% NiB were compared with the PIM 316L and casting 316L stainless steels processed at similar 
conditions. All measurements show that the addition of 1.5wt% NiB to 316L stainless steels under study improve 
corrosion behavior of PIM 316L stainless steel. The results of corrosion experiment of stainless steels obtained 
from all the methods employed are in agreement. 
 
Keywords: corrosion, electrochemical impedance spectroscopy, potentiodynamic polarization 

 

1. Introduction 
 
The corrosion of metals is a very important problem for all industries. The cost due to corrosion in many countries 
is as high as 5% of the GNP. In practice, corrosion can never be stopped but hindered to a reasonable level [1-3].  
 
Stainless steels are iron base alloys that contain a minimum of approximately 11 % Cr. Stainless steels are used 
in a wide variety application [4]. Type 316L stainless steel is a low-carbon version of the AISI 316 stainless steel 
used extensively in many purposes [5, 6]. The type 316L stainless steel has good corrosion resistance and has 
been used increasingly for cooling water service in the chemical, petrochemical and power utility industries. 
However, stainless steel is susceptible to localized corrosion by chloride ions and reduced sulfur compounds [7]. 
 
Powder metallurgy (PM) technique is one of the best methods to produce complex shapes with appreciable 
tolerance and high productivity. However, the applications are limited due to the relatively poor mechanical and 
corrosion properties of PM components when compared to casting products [8]. Therefore, it is thought that 
adding some elements to PM stainless steels improves the mechanical and corrosion properties of these 
stainless steels.  
 
The aim of this study is to investigate the corrosion behavior of boron added powder metallurgy 316L stainless 
steel (PIM 316L+NiB) by comparing with PIM 316L and casting 316L stainless steels in acidic media at room 
temperature (25±1 °C) using electrochemical techniques such as potentiodynamic polarization and 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 

 

2. Experimental 
 
Three types of 316L stainless steel electrode were used for the electrochemical tests: 
(a) Casting 316L stainless steel, 
(b) PIM 316L, 
(c) PIM 316L+NiB (1.5wt% NiB). 
 
Polarization and impedance measurements were performed using rod structure specimens. Electrodes were 
prepared by embedding the rod in epoxy resin, exposing a geometrical surface area to the electrolyte. All these 
electrodes were prepared by H. Ozkan GULSOY from Marmara University Technology Faculty. 

 
Prior to each experiment, the electrodes were ground up 1000 and 2500 SiC abrasive papers and then polished 
with 1 µm alumina slurry to obtain mirror-like exposure surface and triple distilled water before introduction into 
the working cell.  
 
All solutions as working environment were prepared from analytical reagent grade and triple distilled water. All 
tests were performed at room temperature (25 ± 1 °C). 
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Measurements were carried out in a conventional three electrodes Pyrex cell with a platinum wire counter 
electrode and silver/silver chloride (Ag/AgCl (sat. KCl)) electrode as the reference electrode. All the reported 
potentials are referred to this electrode. All measurements were carried out using a PC controlled VoltaLab 80 
PGZ 402 system with VoltaLab 4 software and were performed three times to assure reproducibility. 
 
Prior to the polarization test, each sample was stabilized for about 1 hour in the solution to get a stable open 
circuit potential (OCP). All solutions were de-aerated with nitrogen and mixed vigorously with a magnetic stirrer for 
this time in the working cell. The potentials were recorded at a scan rate of 1 mV/s starting from more cathodic 
potential than EOCP to anodic direction, E = EOCP ± 200mV.              

 
Impedance spectra were obtained in the frequency range 100 kHz to 10 mHz with 10 points per decade at the 
corrosion potential, Ecorr, after a stabilization period of 1 hour. Sine wave amplitude of 10 mV was used as the 
perturbation signal. The same cell and system was used as in the polarization method. 

 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Polarization measurements 
 
Fig. 1 and 2 represent the Tafel curves of casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in different 
solutions such as 1M HCl and 1M H2SO4. On the other hand, Table 1 provides some of the electrochemical 
corrosion parameters, i.e., the corrosion potential (Ecorr), corrosion current density (icorr), corrosion resistance (Rp), 
anodic and cathodic Tafel slopes (βa and βc). Values of corrosion potential (Ecorr), corrosion current density (icorr), 
anodic and cathodic Tafel slopes (βa and βc) obtained from Tafel curves and then values of corrosion resistance 
(Rp) were obtained using the following Stern Geary equation: 
 

    (1)             
 
The Tafel curves and some of the electrochemical corrosion parameters of casting 316L, PIM 316L and PIM 
316L+NiB stainless steels in 1M HCl solution are shown in Fig. 1 and Table 1, respectively. 

 

 
 

Figure 1. Tafel curves for casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in 1M HCl 

     
According to Tafel curves in 1M HCl solution (Fig. 1) and Table 1, corrosion current density of casting 316L 
electrode is less than PIM 316L and PIM 316L+NiB electrodes. At the same time, PIM 316L+NiB electrode has 
less corrosion current density value compared to PIM 316L electrode. Similarly, casting 316L electrode has the 
highest corrosion resistance than other electrodes and also corrosion resistance of PIM 316L+NiB electrode is 
more than PIM 316L electrode. These results show that 1.5wt% NiB additions on PIM 316L stainless steel 
improve corrosion resistance in 1M HCl solution medium. 
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Table 1: Corrosion parameters for casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in 1M HCl and 1M 
H2SO4 

 

  
- Ecorr (mV) icorr (µA/cm

2
) Rp (Ω.cm

2
) βa (mV) - βc (mV) 

1
M

 H
C

l 

casting 316L 284 98.1 181.5 59.9 130.0 

PIM 316L  289 144.6 113.2 53.6 127.3 

PIM 
316L+NiB 

285 106.2 134.6 44.4 127.4 

1
M

 H
2
S

O
4
 casting 316L 268 35.9 977.3 274.6 114.5 

PIM 316L  300 150.3 253.8 282.2 127.6 

PIM 
316L+NiB 

290 138.3 263.2 278.0 120.0 

 
The Tafel curves and some of the electrochemical corrosion parameters of casting 316L, PIM 316L and 316L+NiB 
stainless steels in the 1M H2SO4 solution are shown in Fig. 2 and Table 1, respectively. 

 

 
 

Figure 2. Tafel curves for casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in 1M H2SO4 

 
According to Tafel curves in 1M H2SO4 solution (Fig. 2) and Table 1, corrosion current density of casting 316L 
electrode is lower than PIM 316L and PIM 316L+NiB electrodes. At the same time, PIM 316L+NiB electrode has 
lower corrosion current density than PIM 316L electrode. These results show that 1.5wt% NiB additions on PIM 
316L decrease corrosion rate in 1M H2SO4 solution medium. 

 
3.2. Electrochemical impedance spectroscopy measurements 
 
Fig. 4 and 5 represent the electrochemical impedance diagrams (Nyquist curves) of casting 316L, PIM 316L and 
316L+NiB stainless steels in different solutions such as 1M HCl and 1M H2SO4. 
 

 
 

Figure 3. Equivalent circuit 
 

The equivalent electrical circuit used to represent these diagrams is presented in Fig. 3. Various parameters such 
as polarization resistance (Rp), pseudo capacitance (Cdl) have been calculated and listed in Table 2. The 
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polarization resistance (Rp) values have been calculated from the difference in impedance at higher and lower 
frequencies. The values of Cdl were obtained at maximum frequency (ƒmax), using the following equation: 
 

    (2) 
 
The Nyquist curves of casting 316L, PIM 316L and 316L+NiB stainless steels in the 1M HCl solution are shown in 
Fig. 4 and also various parameters, obtained from Nyquist curves, such as polarization resistance (Rp), pseudo 
capacitance Cdl are presented in Table 2. 
 

 
 

Figure 4. Nyquist curves for casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in 1M HCl 
 
According to Nyquist curves in 1M HCl solution (Fig. 4) and Table 2, corrosion resistance of casting 316L 
electrode is higher than PIM 316L and PIM 316L+NiB electrodes. At the same time, PIM 316L+NiB electrode has 
higher corrosion resistance than PIM 316L electrode. Similarly, casting 316L electrode has the least pseudo 
capacitance (Cdl) than other electrodes and also pseudo capacitance (Cdl) of PIM 316L+NiB electrode is lower 
than PIM 316L electrode. These results show that 1.5wt% NiB additions on PIM 316L increase corrosion 
resistance in 1M HCl solution medium. These results are in agreement with the results obtained from the Tafel 
curves. 

 
Table 2: Corrosion parameters for casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in 1M HCl and 1M 

H2SO4 

 

  Rp (Ω.cm
2
) CdI (µF/cm

2
) 

1
M

 H
C

l casting 316L 153.8 517.0 

PIM 316L  102.9 618.0 

PIM 316L+NiB 112.0 568.0 

1
M

 H
2
S

O
4
 casting 316L 433.5 183.0 

PIM 316L  106.7 235.0 

PIM 316L+NiB 131.8 191.0 

 
      
The Nyquist curves of casting 316L stainless steel, PIM 316L and 316L+NiB in the 1M H2SO4 solution are shown 
in Fig. 5 and also various parameters, obtained from Nyquist curves, such as polarization resistance (Rp), pseudo 
capacitance (Cdl) are presented in Table 2. 
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Figure 5. Nyquist curves for casting 316L, PIM 316L and PIM 316L+NiB stainless steels in 1M H2SO4 
 

According to Nyquist curves in 1M H2SO4 solution (Figure 5) and Table 2, corrosion resistance of casting 316L 
electrode is higher than PIM 316L and PIM 316L+NiB electrodes. At the same time, PIM 316L+NiB electrode has 
higher corrosion resistance value compared to PIM 316L electrode. These results show that 1.5wt% NiB additions 
on PIM 316L improve corrosion resistance in 1M H2SO4 solution medium. These results are in agreement with the 
results obtained from the Tafel curves. 

 

4. Conclusion 
 
Corrosion current density for casting 316L electrode were found to be lower than that of the PIM 316L and PIM 
316L+NiB electrodes in 1M HCl and 1M H2SO4 solution media. Similarly, 316L+NiB electrode was found to show 
lower corrosion current density with respect to the 316L electrode. Therefore, casting 316L electrode was found to 
have the highest corrosion resistance. In contrast, PIM 316L electrode was found to have the smallest corrosion 
resistance. Thus, the corrosion resistances for the electrodes were as following: casting 316L > PIM 316L+NiB > 
PIM 316L in 1M HCl and 1M H2SO4 solutions media. 
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Özet 
 
Yapılan çalışmada, SAE 1040 çeliğine plazma püskürtme yöntemiyle, Al2O3 tozu ve değişen oranlarda TiO2 tozu 
ilave edilerek Al2O3/TiO2 kompozit kaplamaları oluşturuldu. Elde edilen kaplama tabakalarının metalografi 
incelemeleri neticesinde lamelli bir mikroyapı içerisinde az miktarda ergimemiş partiküller, kısmi ergimiş ve 
tamamen ergimiş bölgeler gözlendi. Al2O3-TiO2 kompozit kaplamalarında TiO2 toz miktarının artmasına karşı 
gözenek miktarının azaldığı tespit edildi. XRD analizi sonuçları, kaplama tabakasında γ -Al2O3, α-Al2O3, Al2TiO5, 
ve TiO2 (rutil) fazlarının oluştuğunu göstermiştir. Kaplama tabakasının mikrosertliği alt malzemeye göre 3-4.5 kat 
daha fazladır. Kaplama tabakalarının ortalama mikrosertlik değerleri 650-850 HV arasında değişmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Plazma püskürtme, Al2O3/TiO2 kompozit kaplamaları, mikroyapı 

 

CHARACTERISTICS OF MICROSTRUCTURE OF AL2O3-TIO2 
COMPOSITE COATINGS PRODUCED BY PLASMA SPRAY METHOD 
 

Abstract 
 
In this study, Al2O3-TiO2 composite coatings were thermally sprayed on the SAE 1040 steel using atmospheric 
plasma spray (APS) process of mixed different rates of micron–sized TiO2 and micron-sized Al2O3 powders. The 
effects of TiO2 addition on the microstructure, phase compositions and microhardness of the coatings were 
investigated by using scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray 
diffractometry (XRD) and microhardness tester. The results show that the Al2O3-TiO2 composite coatings consist 
of both fully melted regions, partially melted regions, and the unmelted particles in regions of lamellar-like 
structure. Phase transformations from mainly stable α-Al2O3 and anatase-TiO2 in the powders to predominant 
metastable γ-Al2O3, rutile-TiO2 and Al2TiO5 phase in the Al2O3-TiO2 composite coatings were observed. It was 
idendified that the pore content was decreased with increase of TiO2 powder ratio. The microhardnesses of the 
coating layers were found to be 3-4.5 times higher than that of substrate material. The average microhardness 
values of the coatings were changed as 650-860 HV.    
 
Keywords— Plasma spray; ceramic coating; γ-Al2O3; rutile-TiO2 

 

1. Giriş 
 
Plazma püskürtmeyle üretilen seramik kaplamalar aşınmaya ve sürtünmeye karşı direnç istenen yerlerde yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır [1]. Plazma yöntemleri içerisinde atmosferik plazma püskürtme, yüksek sıcaklıkta 
ergitilen tozların plazma jetiyle yüksek hızda malzeme yüzeyine çarptırılarak bir kaplama tabakasının 
oluşturulması esasına dayanmaktadır [2,3]. Toz taneleri taşıyıcı gaz ile plazma jetine gönderilerek hem yüksek ısı 

hem de hızda enjekte edilir. Kaplanacak yüzeye transfer edilen ergimiş metal tozları çarpma işlemi sonrası hızla 
katılaşarak lamel şeklinde katman meydana getirir [4]. Püskürtme parametrelerinin optimizasyonu yüksek kaliteli 
bir kaplamanın elde edilmesi için önemlidir. Geleneksel plazma püskürtmeyle kaplamalarda tozu taşıyan gaz 
olarak Ar kullanılır. Ancak yüksek sıcaklıklı plazma jetinde metal oksitin azalmasından dolayı püskürtme işlemi 
sırasında faz dönüşümünü minimuma indirmek için metal oksit tozlarını plazma püskürtme sırasında taşıyıcı gaz 
olarak oksijen de kullanılmaktadır. Taşıyıcı gaz olarak oksijenin kullanılması metal oksitin ayrışmasını azaltabilir 
ve aynı zamanda plazmayla kaplanan malzemenin ısı transfer karakteristiklerini geliştirebilir [5]. 
 
Plazma püskürtme yönteminde kaplama toz taneleri çok büyük olduğunda yeterli bir ergime sağlanmayabilir. 
Optimum tane boyutu ve dağılımı geliştirilen malzemenin ergime noktasına, kullanılan püskürtme sisteminin 
türüne ve kaplama uygulamalarına bağlıdır [6,7]. Yapılan çalışmalarda, kaplama malzemesinin mikroyapısı 
yalnızca kaplama toz karakteristiğine değil aynı zamanda ısıl püskürtme şartlarına da bağlı olduğu tespit edilmiştir 
[7-9].  
 
Plazma püskürtmeyle üretilen Al2O3, Al2O3+TiO2, Cr2C3+NiCr, NiAl, NiCrAl ve ZrO2 seramik kaplamaların belirli 
şartlar altında korozyon ve aşınmaya karşı gösterdikleri direnç çok iyi bilinmektedir [10,11]. Kesme takım 
endüstrisinde yaygın olarak kullanılan “alümina” (Al2O3) adlı malzemenin aşınmaya karşı dirençli olması örnek 
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olarak verilebilir. Al2O3-kaplanmış takım çelikleri, kaplamasız takım çeliklerinden 2.5 kez daha dayanıklı olduğu 
tespit edilmiştir [12].  

 
Al2O3 gevrektir, ancak TiO2, ilavesiyle kaplamanın sertliği dengede tutulup tokluğu oldukça yükseltilir. TiO2 ‘nin 
ergime sıcaklığı daha düşüktür ve Al2O3 taneleriyle kolayca bağlanabildiğinden Al2O3 tanelerinin ergime noktasını 
düşürür, bu yüzden daha iyi bir kaplama performansı elde edilir. Bu tür kaplamalar, plazma jeti bölgesine kısa bir 
sürede enjekte edilen seramik taneleri ergitmek için yüksek bir sıcaklık ve ısı akışı sağladığından genellikle 
plazma püskürtme teknolojisi uygulanır. Bunun yanısıra, püskürtülen tanelerin hızlı katılaşması, termal 
gerilmelerden dolayı meydana gelebilen mikroçatlakların varlığı ve kaplama tabakasının kalınlığının bir kaç yüz 
mikron olması dezavantajıdır. Bununla birlikte ergimeyen veya yarı ergiyen tanelerden dolayı kaplama 
tabakasında meydana gelen gözenekler de kusur olarak görülür. Bundan başka, saf α-Al2O3  tozu plazma 
püskürtme yöntemiyle ilgili hızlı katılaşma oranı altında kararlı α-fazının çekirdeklenmesinin zor olmasından dolayı 
ve saf Al2O3’ in püskürtülmesi durumunda of α- Al2O3 ‘in γ-Al2O3 ‘e dönüşmesi olduğu için sık sık diğer fazlara 

dönüşüme eğilimlidirler. Metastabil γ-Al2O3 fazı pH 4 de hafif sulu çözelti içinde yaşlandırıldığında kolayca 
çözünür [13]. 
 

Bu çalışmanın amacı, SAE 1040 çelik yüzeyine plazma püskürtme yöntemiyle Al2O3 ve Al2O3+TiO2 seramik 
kaplamalarını üreterek TiO2 tozunun kaplama tabakasının mikroyapı ve mikrosertlik özelliklerine etkisini 
incelemektir. Mikroyapı ve faz özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılım spektrometresi (EDS) 
ve X-ışın difraktogramı (XRD) analizleri ile belirlenmiştir. Mikrosertlik değişimi kaplama bölgesinden alt 
malzemeye doğru bir hat boyunca ölçülmüştür. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada, alt malzeme olarak 20 mm çapında 80 mm boyunda, 0.039 C, 0.25 Si, 0.72 Mn, 0.04 P. 0.05 S ve 
geri kalan Fe kimyasal bileşimine sahip SAE 1040 çelik ile kaplama tozları olarak; Al2O3 (ergime sıcaklığı 
2070  C) tozu ile TiO2 (ergime sıcaklığı: 1830 °C) tozu kullanıldı. Bağlayıcı tabaka tozu olarak -53+11 µm tane 
boyutlu Ni-20Cr (suda atomize edilmiş) metalik alaşım tozudur. Kaplama işleminde kullanılan tozların karışım 
oranları Tablo 1’de verilmiştir. Metalik alt malzeme ile oksit kaplama arasında daha iyi bir bağlanma oluşturmak 
için alt malzeme 24-35 mesh arasındaki tane boyutuna sahip Al2O3 kumu ile kumlama işlemine tabi tutuldu.  
 
Hem bağlayıcı hem de oksit kaplama tabakasının üretilmesinde 80 kVA gücüne sahip Sulzer Metco 9MB 
atmosferik plazma püskürtme kaplama sistemi kullanıldı. Plazma püskürtme kaplama işleminin prensip şeması 
Şekil 1’de görülmektedir. Seramik kaplamaların üretim parametreleri Tablo 2’de özetlenmiştir. Tüm kaplamalarda 
plazma huzmesinin üretilmesinde kullanılan argon gazının akış oranı 35-73 l/dak. olarak ayarlandı. Plazma 
püskürtme tabancası, püskürtme mesafesi 75 mm olacak şekilde sabitlenerek kaplama tozları tabancaya dıştan 
enjekte edilip plazma akışına paralel olacak şekilde yönlendirildi. H2 gazı akış oranı 6.6 l/dak ve taşıyıcı gaz oranı 
9-11.4 l/dak olarak ayarlandı. Seramik oksit kaplama katmanı ile alt malzeme arasında yaklaşık 20 µm 
kalınlığında Ni-20Cr bağlayıcı toz ile tabaka oluşturuldu. Son olarak 300 µm kalınlığında Al2O3-TiO2 toz 
karışımından oluşan oksit kaplaması bağlayıcı tabaka üzerinde üretildi.  
 

 
Şekil 1. Plazma püskürtme kaplama işleminin prensip şeması  

 

Tablo 1. Kaplama tozlarının karışım oranları 
 

Numune Karışım oranları 

 Al2O3 (%) TiO2 (%) 

N1 97 3 
N2 87 13 
N3 60 40 
N4 100 - 

 
Mikroyapı incelemeleri için numuneler metalografik olarak hazırlanıp HNO3 ve alkol karışımlı çözeltide 
dağlanmıştır. Her bir kaplamada, mikroyapı ve faz analizi için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını 
difraksiyonu (XRD) analizlerden faydalanılmıştır. Sertlik ölçümü kaplamanın üst yüzeyinden alt malzemeye doğru 
bir hat boyunca 10 sn bekleme süresinde ve 100 gr yük ile Future-Tech FM 700 marka mikrosertlik cihazıyla 
yapılmıştır. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B94T8-4V3S58N-1&_mathId=mml4&_user=736663&_cdi=56460&_pii=S1526612508000108&_rdoc=16&_ArticleListID=1750843202&_issn=15266125&_acct=C000040879&_version=1&_userid=736663&md5=8e7ac78f5e18d18477d981f6e377038d
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Tablo 2. Üretim parametreleri 
 

Parametreler 

Plazma püskürtme tabancası Sulzer-Metco 9MB 

Akım (A) 500 

Gerilim (V) 60-80 

Ar gazı akışı (l/dak.) 35-73 

H2 gazı akışı (l/dak.) 6.6 

Püskürtme mesafesi (mm) 75 

Taşıyıcı gaz (Ar) akışı (l/dak.) 9-11.4 
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Şekil 2. Kaplama tozlarının SEM görünüşleri ve tozlara ait XRD verileri (a) % 100 Al2O3, (b) % 97 Al2O3 –% 3 

TiO2, (c) % 87 Al2O3 –% 13 TiO2 (d) % 60 Al2O3 –% 40 TiO2 tozları 
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3.Sonuç ve Tartışma 
 

3.1.Kaplama Tozlarının Analiz Sonuçları 
 
Plazma püskürtme yönteminde kullanılan tozların SEM görünüşleri ve XRD patternleri Şekil 2’ de verilmiştir. Al2O3 
ve TiO2 seramik ve oksit tozları düzensiz keskin köşeli ve farklı tane boyutlarına sahipken (Şekil 2), ara bağlayıcı 
toz olarak kullanılan NiCr tozları ise kısmen oval bir görünümdedirler. XRD verilerinden de anlaşıldığı üzere, Şekil 
2(a)’ da verilen saf Al2O3 tozu yapı olarak α–Al2O3’ dir. Şekil 2(b)-Şekil 2(d)’ de ise %3TiO2, %13TiO2 ve %40 TiO2 
ile alaşımlandırılmış Al2O3+TiO2 tozlarının SEM ve XRD verilerinde yoğun olarak α–Al2O3 ile rutile (TiO2) fazları 
mevcuttur. 

 
3.2.Kaplamaların Mikroyapısı 
 
Plazma püskürtme sistemlerinde kaplama tozu üç süreçten geçer. Birincisi toz plazma jetine enjekte edilir, ikinci 
aşamada toz ile plazma alevi ara reaksiyona girerek ısıtılır ve ergitilir ve son aşamada ise alt tabakaya yüksek ısı 
ve yüksek hızda çarptırılarak hızla katılaşır. Katılaşma sırasında tozların ergiyik durumları da üçe ayrılabilir; 
tamamiytle ergiyen, kısmen ergiyen ve hiç ergimeyen şeklindedir. Normal şartlar altında plazma alevinin 
oluşturduğu yüksek ısıdan dolayı ergimeyen toz miktarı azdır. Bunun sonucunda çoğu tozlar plazma püskürtme 
sırasında tamamiyle veya kısmen ergir. Bu yüzden kısmen ergiyik ve tamamiyle ergiyik durumları plazma 
püskürtme kaplamalarının mikroyapısal mekanizmasını oluşturur. 
 
Plazma püskürtme yöntemi ile üretilen Al2O3 (%100) ve Al2O3-TiO2 (% 97-3, % 87-13 ve % 60-40), kaplamalarının 
SEM fotoğrafları Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 3’ den görüldüğü gibi kaplama; seramik kaplama katmanı, 
ara tabaka ve alt malzeme olarak üç bölgeden oluşmaktadır. Tüm kaplamalarda katman kalınlığı ortalama 250 µm 
olup ve 80/20 NiCr ara katman kalınlığı ise 50 µm’ dir. Tüm kaplama tabakalarında gözenekler belirlenmiştir (Şekil 
3). Görüntü analizinden faydalanılarak yapılan tespitte oksit katmanların gözenek miktarı ortalama % 6’ ya 
yakındır.  
 

   
(a)                                                                          (b) 

   
(c)                                                                    (d) 

 
Şekil 3. Al2O3 – TiO2 kaplamalarının SEM görünüşleri (a) % 100 Al2O3, (b) % 97 Al2O3-% 3 TiO2, (c) % 87 Al2O3- 

% 13 TiO2ve (d) % 60 Al2O3 - % 40 TiO2 
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Gözenekler genel olarak tüm ısıl püskürtme kaplamalarında meydana gelmektedir [16]. Gözeneklilik, yetersiz 
dolgu ve pürüzlü kaplama yüzeyine çarpan ergiyik partiküllerin ıslatma kabiliyetinin yetersiz olmasından 
kaynaklanmaktadır [17]. Ayrıca alt malzemenin yüzey pürüzlülüğü, püskürtme mesafesi, alt malzeme sıcaklığı ve 
kaplama kalınlığına bağlı olarak da gözenek miktarı değişmektedir [18]. Bundan başka, kaplama ile alt tabaka 
arasında ısıl ve mekanik özellikler arasında uyumsuzluk varsa, bu durumun da çatlaklara yol açtığı belirtilmiştir 
[19]. Üretim parametrelerin kaplama için uygun seçilmesinin üretilen kaplama tabakalarında çatlakların 
oluşumuna müsaade etmediği, yapılan mikroyapı gözlemleri (Şekil 3) sonucu tespit edilmiştir. 
 

   

   
 

Şekil 4. Al2O3 – TiO2 kaplamalarının SEM fotoğrafı 

 
Bu çalışmada plazma püskürtme üretim parametreleri sabit seçildiği için gözeneklerdeki değişim TiO2 miktarına 
bağlı olarak değişmiştir. Artan TiO2 miktarı ile gözenek miktarının arttığı Şekil 4’ deki SEM fotoğraflarından 
görülmektedir. Zhang ve Kobayashi (2009) plazma püskürtme Al2O3+ZrO2 kaplamalarını üretmişler ve artan Al2O3 
miktarı ile gözenekliliğin azaldığını tespit etmişlerdir. Bu durum, Al2O3’ in ısıl iletkenliğinin TiO2’ den fazla 
olmasıyla açıklanmıştır [20]. Tozların ergiyik durumları üç duruma ayrılabilir. Eğer plazma jet alev sıcaklığı 2045 
°C’ nin üstündeyse (Al2O3’ in ergime sıcaklığı 2045 °C) toz ergiyecektir ve sonuçta Şekil 4’ de görüldüğü gibi 
tamamiyle ergitilmiş bir bölge oluşacaktır. Sıcaklık 1840 C ile 2045 °C arasındaki bir bölgede olduğunda TiO2 
(TiO2’ in ergime sıcaklığı 1840 °C) tamamiyle ergirken, Al2O3 ergimeyecektir. Sıcaklık TiO2 ve Al2O3 ergime 
noktaları arasında olduğu için sıvı faz sinterlemesi oluşacaktır. Sıvı faz sinterlemesi sırasında matris içerisinde 
TiO2 ergiyik haldeyken Al2O3 taneleri ergimeyecek ve topaklaşacağından dolayı gözeneklilik ve taneler arası 
bağlanmayı da zayıflatacaktır [21]. 
 
Şekil 4’ de Al2O3-TiO2 kaplama bölgelerinin SEM mikroyapısı görülmektedir. Plazma püskürtme kaplamaları 
genellikle gözenek, oksit, ergimeyen veya yarı ergiyik taneleri ve inklüzyonları içermektedir [22]. Şekil 4(b) ve 
Şekil 4 (c)’ deki SEM mikroyapılarından da görüldüğü üzere, kaplamalar alt tabakaya paralel görünümlü lamelli 
yapıda katılaşma sergilemiştir. Bu durum, plazma püskürtme kaplamalarında çok iyi bilinen ve ergiyik haldeki 
metal damlacıkların alt malzemeye çarpıp, çökelmesi ve çarpma sırasında katılaşma göstermesinin sonucudur. 
[23-25]. Seramik tozlar plazma jeti içerisinde bekleme süresi 1/1000 saniyeden daha az olduğu için topaklaşmaya 
imkan tanımayacak şekilde hemen ergir. Ergiyik tozların splat sınırlarına dik olması plazma püskürtme sırasında 
ergime ve yayılmanın iyi olduğunu göstermektedir [26]. Bolelli ve arkadaşları (2006) plazma püskürtme ile 
ürettikleri Al2O3–13%TiO2 kaplamasında TiO2’in ergiyerek kısmen Al2O3 ile karışıp, farklı TiO2 miktarına sahip 
lamelli yapının oluştuğunu ve TiO2’ in sıçrayan partiküller arasında iyi bir yapışma sağladığını bildirmişlerdir [27]. 
Şekil 5’ te % 60 Al2O3 - %40 TiO2 seramik oksit esaslı kaplamasına ait SEM mikroyapısı verilmiştir. Şekilden de 
belirleneceği gibi lamelli yapılar, gözenekler, tamamiyle ergiyen ve kısmen ergiyik bölgeler net olarak 
görülebilmektedir.  
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Şekil 5. % 60 Al2O3 - %40 TiO2 seramik oksit kaplamasının SEM mikroyapısı 
 

Tablo 3. Al2O3 ve Al2O3 - TiO2 kaplamalarının EDS analizi 

 

Numune 
 

EDX alınan 
bölge 

Elementler 

C O Al Ti Au 

N1(%97Al2O3-
%3TiO2) 

1 2.01 46.36 41.70 7.94 1.98 

2 2.27 47.04 47.27 1.08 2.34 

N2(%87Al2O3-
%13TiO2) 

1 3.98 47.77 10.96 35.07 2.21 

2 3.22 45.15 47.18 1.97 2.23 

N3(%60Al2O3-
%40TiO2) 

1 1.40 46.72 10.05 39.56 2.27 

2 2.65 46.37 14.86 33.64 2.49 

N4 (%100Al2O3) 1 5.75 48.38 43.48 - 2.39 

2 - - - - - 

 
Şekil 5’te 1 ve 2 ile belirtilen bölgelerden alınan EDS verileri tüm kaplama numunelerine uygulanarak alınmıştır ve 
Tablo 3’ de verilmiştir. Seramik esaslı kaplamalardan EDX verilerini sağlıklı alabilmek için numuneler Au ile 
kaplanmıştır. Dolayısıyla analizlerde bir miktar Au elementi de okunmuştur. Tablo 3’ e göre, Al2O3 kaplaması 
%43.48 Al, %48.38 O, %2.39 Au ve %5.75 C elementleri içermiştir. N4 numunesine ait olan EDS verilerine göre 
hakim faz Al2O3 içeren yapı olduğu açıktır. %3, %13 ve %40 TiO2 ilaveli Al2O3 seramik oksit kaplı N1, N2 ve N3 
numunelerinde farklı renk kontrastına sahip (Şekil 5’ te görüldüğü gibi) lamelli yapı meydana geldiğinden, tüm 
numunelerden 1 ve 2 olarak isimlendirilen bölgelerden EDS verileri alınmıştır. N1-N3 numuneleri Tablo 3’ e göre 
incelendiğinde, Açık gri rengine sahip lamelli bölgeler Al elementince zengin, matris olarak ifade ettiğimiz daha 
koyu gri olan bölgeler ise Al ve Ti elementlerince zengin olarak katılaşma meydana gelmiştir. Yine TiO2 miktarı 
arttıkça kaplama tabakasında da Ti element miktarının arttığı net bir şekilde bellidir.  
 

 
 

Şekil 6. Plazma püskürtme kaplamalarının XRD grafiği 

 
Plazma püskürtme ile üretilen seramik oksit kaplamaların XRD grafiği Şekil 6’ da verilmiştir. α-Al2O3 seramik tozu 
(Şekil 2a) kaplanan N4 numunesinin XRD grafiğine bakılacak olursa başlıca faz γ-Al2O3 az miktarda da α-Al2O3 
fazları mevcuttur. Geoberman ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada α-Al2O3 plazma püskürtmeyle kaplama 
sonrası bu yapının düşük nükleasyon enerjisinden dolayı γ-Al2O3 fazına dönüştüğünü belirtmişlerdir [28]. Al2O3 
seramiği ile farklı oranlarda TiO2 ilaveli oksitin (Şekil 2(b)-(d)) plazma püskürtmeyle kaplanması sonrası elde 
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edilen N1-N3 numunelerinin XRD verilerinde γ-Al2O3 ve α-Al2O3, fazlarından başka farklı miktarlarda TiO2 toz 
miktarına bağlı olarak Al2TiO5, ve TiO2 (rutil) fazları oluşmuştur (Şekil 6). Al2O3 tozu ile TiO2 oksit tozları karıştırılır 
ve topaklaşmayı önlemek için plazma püskürtme öncesi homojenleştirilir. İki oksit arasında temas alanları tane 
boyutlarından dolayı çok büyüktür. Bu yüzden plazma püskürtme sırasında Al2TiO5 oluşması doğaldır. 
Homojenleştirilen tozlar aynı zamanda kaplamanın da homojenliğine müsade eder [29].  

 

 
 

Şekil 7. Seramik esaslı kaplamaların mikrosertlik profili 

 
Şekil 7’de Al2O3-TiO2 (% 97-3, % 87-13 ve % 60-40) ve Al2O3 (%100) kaplamalarının yan kesit yüzeylerinden 
alınan ortalama mikrosertlik değerleri verilmiştir. Mikrosertlik değerleri kaplama bölgelerinin en az 7 farklı 
bölgelerinden alınarak ortalama değerleri kaydedilmiştir. % 100 Al2O3 kaplamasının sertlik değeri 877 HV0.1 olarak 
ölçülürken, %TiO2 oranına bağlı olarak sertlik değerlerinde kayda değer bir düşüş tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, üretilen kaplama tabakalarının sertlik değerleri alt tabaka malzemesinin sertlik değerlerinin 3-4.5 katıdır. 
Al2O3 partikülleri TiO2 partiküllerinden daha serttir [30]. Bu durum Al2O3’ün artışı ile tamamen ergimiş bölgelerde 
Al2O3’in miktarının çok olması ve gözenekliliğin az olmasıyla açıklanabilir [31]. Bundan başka, ergimeyen taneleri 
içeren kaplamalar da ya γ-Al2O3’ den ziyade α-Al2O3 yoğun olarak bulunmasından yada fakir bir taneler arası 
bağlanmadan (kohezyon) dolayı yüksek bir sertlik sergileyebilir [32,33]. Şekil 6’ da verilen XRD sonuçları da bunu 
doğrulamaktadır. Kaplamada bulunun ergimeyen tanelerin yüksek oranda bulunması veya tane boyut 
morfolojisinden dolayı sertlik artar [34].  

 

4.Genel Sonuçlar 
 
Atmosferik plazma yöntemiyle AISI 1040 çelik yüzeyinde Al2O3 (%100) ve Al2O3-TiO2 (% 97-3, % 87-13 ve % 60-
40) kaplamaları oluşturularak mikroyapıları ve oluşum mekanizmaları tartışıldı. Taşıyıcı gaz akış oranı, püskürtme 
mesafesi, Ar ve He gaz akış oranı, toz yedirme değeri ve tabanca hızı gibi plazma püskürtme parametreleri bu 
çalışmada sabit tutuldu. Elde edilen kaplamalar yoğun ve üniform durum sergiledi. Kaplamaların sertliği alt 
tabakaya göre 3-4.5 kat arttı. XRD analiz sonuçlarına göre Al2O3 kaplamaları az miktarda α-Al2O3 ile yoğun olarak 
γ-Al2O3 bulundururken, TiO2 ilaveli kaplamalar farklı oranlarda Al2TiO5 ve TiO2 (rutil) ile α-Al2O3 ile γ-Al2O3 
fazlarını içermektedir.  
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Abstract 
 
Vecalloy B

®
 (Amorphous Alloy - Iron Based-) and P♦MET 297

®
 (Tungsten Carbide) are licensed product names of 

Polymet for thermal spray wires, especially used for arc spray coating.  The four different grades of steel – AISI 
1040, 420, 4140, 316 Steels, respectively- were selected in order to compare the alteration of their mechanical 
properties after coating with the alloying of Vecalloy B

®
 (Amorphous Alloy - Iron Based-) and P♦MET 297

®
 

(Tungsten Carbide) by arc spray and after coated just with P♦MET 297
®
 by arc spray. The specimens were 

carefully cut by an abrasive cutter, one of the each specimen groups was reserved for metallographic examination 
before the procedure, the other specimens’ surfaces were coated by P♦MET 297

®
   individually, then alloying it 

with Vecalloy B
®
 during arc spray coating; afterward each specimen was mounted, subsequently ground and 

polished. The microstructure was observed by optical microscope before and after each coating procedure. The 
hardness of each specimen was measured before and after coatings.  

 
Key words: Arc spray coating, Vecalloy B

®
, P♦MET 297

®
 , AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, Mechanical Testing 

Methods. 

 

1. INTRODUCTION 
 
Electrical arc spraying is traditionally used as a cost-effective method for providing corrosion resistance to large 
steel structures or wear resistance to smaller metal components.  Electrical arc spraying technology has improved 
over the years and now provides coatings with better physical or mechanical properties [1]. The material to be 
deposited is introduced in the arc in the form of two wires serving as consumable arc electrodes [2]. But 
numerous studies showed that this material coating is very easy to form map cracks and hard to machine such as 
lathe turning operation [2]. The electric arc melts the wires and the high-pressure air stream propels the melted 
particles towards the substrate, and residual stresses originate from the large temperature differences during the 
subsequent process that  involves particles flattening, cooling down, solidifying and forming a solid layer [2]. The 
processing conditions,  such as spraying voltage,  current, air-jet pressure, and spraying distance,  significantly 
affect the microstructure and properties of  the coating [2]. But it is too restricted to avoid cracks merely by 
optimizing the spraying processes [2]. Recent development of wire arc spraying is to prepare intermetallic 
compound coatings, alloy coatings and composite coatings with perfect physical or mechanical properties [2]. 
These coatings were deposited by mainly using cored wires or pre-alloyed wires [2]. An alternative method for 
preparation of alloyed or composite coatings is to spray two different metal wires [2].  Because of the difficulties 
for electrode control of different wires, the preparation method using two different metal wires is a rather 
challenging topic [2]. However, this preparation method will provide a wide variety of combination of compounds 
consisting of the corresponding two wires [2].   
 
In Table 1, the compositions of steels used in the study are listed. The mechanical properties of these steels are 
compared in Table 2. The nominal composition and Rockwell Hardness C of Vecalloy B

®
 and P♦MET 297

®
 

thermal wires are indicated in Table 3. 
 

Table 1. Compositions of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels [3]. 
 

Steel  C P Mn S Si Cr Mo Ni N 

AISI 
1040 

 0,37-
0,44 

0,040 
(max.) 

0,60-
0,90 

0,050 
(max.) 

- - - - - 

AISI 
420 

 0,15 
(min.) 

0,040 1,0 0,030 1,0 12,00-
14,00 

- - - 

AISI 
4140 

 0,38-
0,43 

0,035 
(max.) 

0,75-
1,0 

0,040 
(max.) 

0,20-
0,35 

0,80-1,10 0,15-
0,25 

- - 

AISI 
316 

 0,08 0,045 2,0 0,030 1,0 16,00-
18,00 

2,0-3,0 10,00-
14,00 

0,10 
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Table 2. Comparison of mechanical properties of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels [4] 
 

Steel Tensile Strength(MPa) Hardness (HB) 

AISI 1040 525 149 

AISI 420 655 195 

AISI 4140 1020 302 

AISI 316 550 149 

 

Table 3. Nominal composition, Rockwell Hardness C of Vecalloy B
®
 and P♦MET 297

®
 thermal wires [5]. 

 
Thermal 

wire 
Description Ni Fe Cr Al Si Mn B Other Rockwell Hardness 

C 

Vecalloy B
®
 Amorphous Alloy 6.0 Balance 13 3 1 1 4 6 Nb 65-70 

P♦MET 
297

®
 

Tungsten 
carbide 

5.5 Balance 13 - 1 1 2 26 WC; 6 
TiC 

60-65 

 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 
 
The four different grades of steel – AISI 1040, 420, 4140, 316 Steels, respectively- were selected in order to 
compare the alteration of their mechanical properties after arc spray coating with P♦MET 297

®
 and also after 

alloying Vecalloy B
®
 and P♦MET 297

®
 by arc spray coating. The specimens were carefully cut by an abrasive 

cutter, one of the each specimen groups was reserved for metallographic examination before the procedure, the 
other specimens were sent to Yüzey Mühendislik, İstanbul, Turkey and their surfaces were coated by these two 
materials individually, then alloying them during arc spray coating, GTV FEHR Arc Spray. The coating conditions 
for each coating process are summarized in Table 4. After treatment each specimen was mounted, subsequently 
ground, polished and finally etched by Nital etching solution for AISI 1040 steel about 50-55 sec, for AISI 4140 
steel about 40 sec. The pre-etching with Nital for AISI 316 steel about 3 minutes and for AISI 420 steel   about 1 
minutes was applied, subsequently diluted aqua regia was used for the final etching, about 5 minutes for AISI 316 
steel and 2 minutes for AISI 420 steel.The microstructure was observed by optical microscope (Nikon Eclipse 
LV150) before and after each nitriding process. The hardness of each specimen was measured before and after 
each treatment by JFE Advantech Sonohard SH-21. The coating thickness was detected by ElektroPhysik 
Minitest 1100. The differences on the mechanical properties depending on the type of the steel used in procedure 
and the procedure applied were studied. 
 

Table 4. The coating conditions for each coating process. 
 

Application Current (A) Voltage (V) Air 
Pressure 

(Bar) 

Arc Spray Coated with P♦MET 297
®
   120-140 32 4,5 

Arc Spray Coated with Vecalloy B
®
 and P♦MET 297

®
 100-110 30 4,5 

 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Microstructural Analysis 
 
The optical microscope micrographs of steels used in this study before  treatment and after arc spray coating with 
P♦MET 297

®
 (Tungsten Carbide) and after alloying Vecalloy B

®
 (Amorphous Alloy - Iron Based-) and P♦MET 

297
®
 (Tungsten Carbide) by arc spray coating are shown in Fig. 1-3, respectively.  
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

Fig. 1. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels with different 
magnifications before coating applications. (a-d,  x20 and e-h, x50 ). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

Fig. 2. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels with different 
magnifications after arc spray coating by P♦MET 297

®
 (Tungsten Carbide). (a-d,  x10 and e-h, x20 ). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 

Fig. 3. Optical microscope micrographs of AISI 316 (a,b), 420 (c,d),1040 (e,f) and 4140 (g,h) steels with different 
magnifications after alloying Vecalloy B

®
 (Amorphous Alloy - Iron Based-) and P♦MET 297

®
 (Tungsten Carbide) 

by arc spray coating. (a-d,  x10 and e-h, x20 ). 
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3.2. Mechanical Testing 
 
The mechanical properties of steels after coating processes and their coating thicknesses are listed in Table 5. 
Comparing to the hardness and converted tensile strength results, it can be claimed that the arc spray coating 
manufactured by the alloying of the two different wires has the highest mechanical values due to the 
compositional and structural advantages combined of these two different types of wire, one which is iron based 
hard facing alloy containing also tungten carbide and the other which is iron based amorphous alloy. This alloyed 
coating application can be arc-sprayed on boiler tubes, shields, fan blades and also on the surfaces exposed to 
abrasive treatments. 

 
Table 5. Comparison of mechanical properties and coating thickness of AISI 1040, 420, 4140 and 316 steels after 

arc spray coated with Vecalloy B
®
 and P♦MET 297

®
, also just with P♦MET 297

®
. 

 
 Hardness (HRC)  Tensile Strength(MPa)*** Coating Thickness (μm) 

Steel Arc Spray 
Coated with 
P♦MET 297

®
   

Arc Spray 
Coated with 

Vecalloy B
®
 and 

P♦MET 297
®
 

Arc Spray 
Coated with 

P♦MET 
297

®
   

Arc Spray 
Coated with 

Vecalloy B
®
 and 

P♦MET 297
®
 

Arc Spray 
Coated with 

P♦MET 
297

®
   

Arc Spray 
Coated with 

Vecalloy B
®
 and 

P♦MET 297
®
 

AISI 
1040 

63  

(705 HB**) 

71  

(841 HB**) 

2432 2901 145 139 

AISI 
420 

62.7 
(699.9HB**) 

68.3 

(795.1 HB**) 

2414 2743 100 96 

AISI 
4140 

64.6 

(732.2 HB**) 

68.2 

(793.4 HB**) 

2526 2737 91 106 

AISI 
316 

61.3 

(676.1 HB**) 

68.3 

(795.1 HB**) 

2332 2743 124 127 

 

*  As AISI 316 steel is amagnetic, it was impossible to measure the coating thickness by this method and this instrument, so 
just the SEM results could be obtained and were used. 

**  Brinell hardness is converted from Rockwell C hardness [6]. 
***  Tensile strength is converted from Brinell hardness [7]. 

 

4. Conclusion 
 
In this study, we examined the mechanical properties data obtained after each arc-sprayed coating process on 
four different grade steel substrates. In this context, the highest mechanical values were obtained by application 
of alloyed arc spray coating on AISI 316 and 420 steels with coating thickness of 127 and 96 μm, respectively. 
Therefore, it can be said that even though the thickness of coating layer is important, the compositional and 
structural properties can also affect the final mechanical behaviour of the coating. 
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ÖZET 
 
AISI 1040 çeliğinin yüzeyine Ni20Cr ve FeCr tozları (+65-100 µ) ağırlıkça değişik oranlarda %1, %3, %5, %7 ve 
%10 kullanılarak “flame sprey” yöntemi kullanılarak kaplama işlemi gerçekleştirildi. Numunelerin mikroyapıları, 
optik mikroskop ile incelenerek, “block-on-ring” aparatı ile aşınma testi yapılarak numunelerin adhesiv aşınma 
oranları belirlenmeye çalışıldı. Aşınma deneyleri sonrası, %1 FeCr katkılı numunenin en düşük ağırlık kaybı 
gösterdiği görüldü. FeCr oranı arttıkça, aşınma derinliklerinin azaldığı ve aşınma çizgilerinin sürekliliğini kaybettiği 
tespit edilmiştir. 
  
Anahtar kelimeler: Alev Püskürtme, Ni20Cr, FeCr, Yüzey Kaplama.  

EFFECT OF FeB REINFORCEMENTS ON WEAR BEHAVIOR OF AISI 
1040 STEEL COATED BY FALAME SPRAY AND Ni20Cr ALLOY              

POWDERS 
 
ABSTRACT 
 
AISI 1040 samples surfaces were coated by flamel spray coating. The coating process was applied by using 

different ratios of Ni20Cr and FeCr powders. FeCr powders were used (+65-100 µ) as 1 wt.%, 3 wt.%, 5 wt.%, 7 
wt.% and 10 wt.%. The microstructures of the samples were examined by optical microscopy, and block-on-ring 
wear test performed for determination of adhesive wear rates of the samples. The wear rate results have shown 
that the best wear resistance was obtained for the sample coated by powder having 1 wt.% FeCr. In addition, it 
was seen that the increase of the FeCr decreased the depth and length of the wear debrises.  

 
Keywords: Thermal Spraying, Ni20Cr, FeCr, Surface Coating. 

 

1.GİRİŞ 
 
Isıl püskürtme; metal, metal oksit veya plastikleri ergimiş veya yarı ergimiş durumda uygun bir altyapı üzerine 
kaplama yapmak üzere yayma yöntemidir. Ergitme için gerekli olan ısı, ısıl püskürtme tabancaları ile sağlanır. Bu 
tabancalar ısıyı yanıcı gazlar veya elektrik arkı kullanarak üretirler. Kaplama malzemeleri ısıtılarak, basınçlı hava 
ile ergimiş veya yarı ergimiş halde kaplanacak yüzeye doğru ivmelendirilirler. Yüzeye çarpan damlacıklar darbe 
etkisi ile düzleşir ve esas metale olan ısı transferi ile soğuyarak katılaşıp birbiri ile temas haline gelerek kaplama 
tabakasını meydana getirirler. Toplam kaplama kalınlığı, spreylenen malzemenin gerilim sınırlarına bağlı olarak 
0,0025-10 mm aralığında olabilir [1-13]. 
 
Altlık ve kaplama malzemesi arasındaki bağ; mekanik, kimyasal, metalurjik veya bunların kombinasyonu şeklinde 
olabilir. Yapılan kaplamanın özellikleri kullanılan kaplama malzemesine, ısıl püskürtme yöntemine ve uygulama 
paramatrelerine göre değişir. Isıl püskürtme yöntemiyle elde edilen kaplamalar genelde yüksek aşınma direncine 
sahip oldukları için tercih edilirler. Kaplama yapılmış yüzeyin sertliği ve yoğunluğu kaplamada kullanılan ekipmana 
ve kaplama parametrelerine göre değişim gösterir. Genelde partikül hızı arttıkça elde edilen yüzeyin sertliği ve 
yoğunluğu artar. Yüzey sertliği ve yoğunluğu parça sıcaklığı ve kullanılan atomizasyon gazının çeşidine göre de 
değişir. Kaplamadaki porozite de uygulanan ısıl püskürtme prosesi, kaplama parametreleri ve kaplama 
malzemesine göre değişim gösterir. Bazen yüzeyler ısıl püskürtmeyle kaplanarak korozyona karşı dayanıklı bir 
yüzey elde edilmek istenir. Böyle durumlarda, işletme ortamının sıcaklığı ve kimyasal özellikleri de göz önüne 
alınarak korozyona dayanıklı bir malzeme ile kaplama yapılır ve esas metalin korozif ortama maruz kalması 
önlenir. 

 
Isıl püskürtme kaplamaları, çok yüksek bağ mukavemetine sahip olabilir. Çok yüksek partikül hızlarıyla kaplanmış, 
aşınmaya karşı dirençli kaplama uygulamalarında 34,000 kPa üzerinde bağ mukavemeti elde edilebilir. 
Kaplamalarda bağ mukavemeti ASTM C633 “Isıl Püskürtme Kaplamaları Yapışma Mukavemeti Ölçüm Standardı” 
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na göre ölçülür [13]. Isıl püskürtme ile yapılmış kaplamaların göze çarpan en önemli özelliği geniş bir alanda 
uygulanabilir olmasıdır. Bu uygulanabilirlik iki nedenin sonucu meydana gelmektedir. Birincisi; malzeme 
bileşimindeki limitsizlik ve özel uygulamalar için ısıl püskürtme metotlarının uygulanabilir olması, ikincisi ise işlem 
sırasında parça sıcaklığının (100-260 °C) arasında oksidasyonu, distorsiyonu ve faz dönüşümlerini minimize 
etmek için düşük tutulabilmesidir. Isıl püskürtme ile kaplanmış kaplamalarda yüksek partikül hızı; daha iyi bağ 
mukavemetini, aşınmaya karşı direnci daha büyük olan kaplamaları meydana getirmektedir [5]. 

 
Ergiyen kaplama malzemesinin esas metal ile birleşmesi ve tabaka oluşturması difüzyon ve kaynak kabiliyetine 
bağlıdır. Kaplamalar genellikle mekanik bağlanma ve kimyasal bağ kuvvetleri ile oluşmaktadır. Enerji kaynağı 
(yanıcı gaz veya elektrik), kaplama malzemesi (tel veya toz) ve atmosfer (hava, düşük basınç veya soy inert gaz) 
bakımından birbirlerinden farklılık gösteren ısıl püskürtme yöntemleri; 

 
1. Alev Püskürtme, 
2. Plazma Püskürtme, 
3. Ark Püskürtme, 
4. Detonasyon Alev Püskürtme şeklinde sıralanır [4]. 
 
Isıl püskürtme ailesine katılan en son ilave, Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Püskürtme (High Velocity Oxy-Fuel 

Spraying) yukarıda sıraladığımız yöntemlere alternatif olarak kurulmuştur [10]. 
 
Aşınma, endüstrinin hemen hemen her alanında karşılaşılan önemli bir problemdir. Makina sanayinde makina 
parçalarının aşınması, maden sanayinde madenlerin öğütülmesinde kullanılan bilyaların ve öğütme çubuklarının 
aşınması birkaç örnek olarak verilebilir. Aşınmanın yarattığı ekonomik kayıpları asgari düzeye indirebilmek 
amacıyla sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Aşınmaya maruz kalan parçalar, aşınma direnci yüksek malzemeler 
olarak üretilir ve kullanılırlar. [11-18]. 
 
Bu çalışmada, FeCr taneciklerinin Ni20Cr tozlarına karışımı sonrası yüzeyde borür takviyeli bir doku üretip, bu 
dokunun aşınma direncini belirleyerek optimum katkı oranı araştırılmıştır. 

 

2. DENEY ÇALIŞMALARI 
 
2.1 Malzeme ve metot 
 
Çalışmada; altlık malzeme olarak kullanılan kimyasal bileşimi Tablo 1’ de verilen AISI 1040 çeliği, Ø25×250 mm 
boyutlarında altı adet kesildi ve numunelerin yüzeyleri temizlenerek kaplamaya hazır hale getirildi. Daha sonra, 
alev püskürtme tekniği yardımıyla Sulzer-Metco marka püskürtme cihazı kullanıldı. Boyutları yaklaşık +65 µ 
civarında FeCr takviye tozları (Tablo 1), boyutları -53 ve +11 µ olan Ni20Cr (Metco 43F-NS) tozlarına (Tablo 2), 
sırasıyla S1= Katkısız, S2= %1, S3= %3, S4= %5, S5= %7 ve S6= %10 oranlarında karıştırıldı.  

 
Tablo 1. AISI 1040 çeliğinin kimyasal analizi. 

 

Element P S Mn C Si 

% Ağırlık 0.01 0.018 0.72 0.39 0.23 

 
Tablo 2. FeCr tozunun kimyasal analizi. 

 

Element Cr P Si C S  

% Ağırlık 63-70 0.03 1.0 5.0-7.6 0.003 

 

2.2. Kullanılan araçlar ve parametreler 

 
Kaplama işlemleri için, Sulzer-Metco firmasının M3 tipi plazma kaplama ünitesi kullanıldı. Kaplama sırasında 
dikkat edilmesi gereken parametreler şu şekilde ayarlandı: 
 

Tabanca mesafesi :   12-15 cm arasında alındı. 
Kompresör basıncı :   1.8 bar olarak ayarlandı. 
Oksijen basıncı :   17 psi olarak ayarlandı. 
Oksijen debisi :   35 m/s olarak ayarlandı. 
Asetilen basıncı :   20 psi olarak ayarlandı. 
Asetilen debisi :   35 m/s olarak ayarlandı. 
Toz debisi :   16 saniye için 3.9 gr/cm

3 
olarak belirlendi. 

              Parça dönüş hızı :   65 devir/dk. olacak şekilde ayarlandı. 
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2.3. Mikroyapı incelemeleri 

 

Alev püskürtme kaplama tekniği ile kapladığımız deney numuneleri mikroyapı incelemesi için sırasıyla 80-1200 
mesh’ lik zımparalarla zımparalama işlemine tabi tutuldu. 3 µm’ lik elmas pasta ile çuhada parlatıldı. Parlatılan 
numunelere %2’lik nital çözeltisinde dağlama işlemi uygulandı. Daha sonra, optik mikroskobunda numunelerimizin 
özellikle kaplama bölgesine yakın bölgelerinden, fotoğraflar alındı.  

 
2.4. Aşınma testi 
 
Deney numunelerine 6 kg’lık yük altında, aşınma diski 250 dev/dak. hızda adhesiv aşınma yapılarak, ağırlık farkı 
metodu için 10

-5 
hassasiyetli bir elektronik terazi kullanılarak her numune için 500 ve 1000 m’de ölçüm yapılmıştır. 

 

3. DENEY SONUÇLARI VE İRDELEME 
 
3.1. Mikroyapı sonuçları 
 
Deney numunelerinin optik mikroskop görüntüleri Şekil 1.a-f’de sırasıyla verilmiştir. Mikroyapı görüntülerinden 
çelik yüzeyi ile kaplama yüzeyi arasında sorunsuz bir geçiş olduğu görülmektedir. Saf Ni20Cr ve %1, %3, %5 
oranlarında FeCr katılmış kaplamalarda mekanik etkileşimin istenilen seviyede olduğu gözlemlenmiştir. %7 ve 
%10 oranlarında FeCrC katılmış kaplamalarda ise mekanik etkileşimin istenilen seviyede olmadığı ve bu orandaki 
kaplamaların kaplama sınırlarındaki boşluk konsantrasyonunda artış meydana geldiği gözlenmiştir. Bu artışın 
sebebi ise ortam şartlarının uygun olmayışı ve kullanmış olduğumuz FeCr tozunun kaplamsız olmasından dolayı 
alevle püskürtme sırasında bu tozunun oksitlenmesi ve bunun neticesinde ise boşluk konsantrasyonunda artış 
meydana geldiği kanaatine varılmıştır. FeCrC tozunun konsantrasyonundaki artış, kaplama tabakasında bulunan 
Cr7C3 konsantrasyonunda bir artışa sebebiyet vermiştir. Ayrıca; mikroyapı fotoğraflarında da görüldüğü gibi, Cr7C3 
kaplama içerisinde homojen dağılmıştır. 
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Şekil 1. (a) S1, (b) S2, (c) S3, (d) S4, (e) S5, (f) S6 numunesinin mikroyapı fotoğrafı. 

 
 

 

 
Şekil 2. Aşınma deneyleri sonrası numunelerde meydana gelen ağırlık kayıpları. 

 
S1-S6 numunelerinin aşınma sonrası, yüzey fotoğrafları Şekil 3.a-f’de verilmiştir. Saf numunede ve kaplama 
tozuna ağırlıkça %1, %3 ve %7 FeCr katılmış numunelerde aşınma sırasında yüzeyde kaplamanın kırılması ve 
plaka tipi aşınmaların meydana geldiği gözlemlenmiştir. %7 ve %10 karbürlerin aşınma çizgilerini engellediği 
gözlemlenmiştir. 
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Şekil 3. (a) S1, (b) S2, (c) S3, (d) S4, (e) S5, (f) S6 numunesinin aşınma bölgesi fotoğrafı. 

 
 

4. SONUÇLAR 
 
Çalışmada; FeCr katkılı Ni20Cr alaşımı, alevle püskürtme yöntemi ile AISI 1040 çeliğinin yüzeyine flame sprey 
yöntemi kullanılarak kaplandı ve yüzeyde oluşan kaplama tabakasındaki FeCr miktarının aşınma davranışına 
etkisi araştırılmış olup, aşağıdaki genellemeler yapılabilir; 
 
1.  Kaplama işlemi sonrası mikroyapılara bakıldığında altlığın yüzey ve yüzeye yakın bölgelerindeki tanelerinin, 

kaplama işlemi sırasındaki sıcaklık değişimi sebebiyle yeniden kristalleşerek küçüldükleri gözlemlenmiştir. 
2.  Saf Ni20Cr ve %1, %3, %5 oranlarında FeCr katılmış kaplamalarda mekanik etkileşimin istenilen seviyede 

olduğu gözlemlenmiştir. %7 ve %10 oranlarında FeCr katılmış kaplamalarda ise mekanik etkileşimin istenilen 
seviyede olmadığı ve bu orandaki kaplamaların kaplama sınırlarındaki boşluk konsantrasyonunda artış 
meydana geldiği gözlenmiştir. Bu artışın sebebi ise ortam şartlarının uygun olmayışı ve kullanmış olduğumuz 
FeCr tozunun kaplamsız olmasından dolayı alevle püskürtme sırasında bu tozunun oksitlenmesidir. Böylece 
boşluk konsantrasyonunda artış meydana gelmiştir. 

3.  FeCr tozunun konsantrasyonundaki artış, kaplama tabakasında bulunan Cr7C3 konsantrasyonunda bir artışa 

sebebiyet vermiştir. Ayrıca mikroyapı fotoğraflarında da görüldüğü gibi Cr7C3 kaplama içerisinde homojen 
dağılmıştır.  

4.  FeCr oranı arttıkça, aşınma derinliklerinin azaldığı ve aşınma çizgilerinin sürekliliğini kaybettiği tespit edilmiştir. 
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Özet 
  
Bu çalışmada, 1,7 % C, 30 % Cr ve 1,1 % Si içeren DIN 1.4777 kalite dökme çeliğin korozyon davranışına ve 
mekanik özelliklerine borlama ısıl işleminin etkisi incelenmiştir. Döküm halinde temin edilen çelik, 900

o
C’de 8 saat 

için Ekabor 2 tozu kullanarak borlama ısıl işlemine tabi tutulmadan önce 1150 
o
C’de 3,5 saat homojenleştirme ısıl 

işlemine tabi tutulmuştur. İncelenen çeliğin mikroyapı karakterizasyonu optik mikroskop, SEM ve XRD analizleri 
ile yapılmıştır. Korozyon deneyleri, iki farklı çözelti içinde elektrokimyasal potansiyodinamik polarizasyon ölçümleri 
ile yapılmıştır. Verilen bir korozif ortam içinde hasar mekanizması, oyuk oluşumu şeklinde ise borlama ısıl işlemi 
korozyon direncini kötüleştirirken, homojen korozyon hasarı incelenen borlanmış çeliğin korozyon direncini 
iyileştirmiştir.  
 

Anahtar kelimeler: Korozyon, DIN1.477, homojenizasyon, borlama ısıl işlemi.  
 

THE EFFECT OF HOMOGENISATION AND BORONIZING HEAT 
TREATMENTS ON THE CORROSION BEHAVIOUR OF STEEL 

CONTAINING HIGH LEVEL OF CHROMIUM AND SILICON 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the effect of boronizing heat treatment on the corrosion behaviour and 
mechanical properties of the DIN 1.4777 quality cast steel containing 1.7 % C, 30 % Cr and 1.1 % Si.  The steel 
supplied as cast was exposed to homogenisation heat treatment at 1150 

o
C for 3,5 hours and then to boronising 

heat treatment at 900
o
C for 8 hours using the powder of Ekabor 2. An optical light microscope, SEM and XRD 

analyses were used to conduct microstructural characterisation of the steel investigated. Electrochemical 
potentiodynamic polarisation measurements were taken to evaluate corrosion behaviours of the examined steels. 
While the corrosion resistance of the boronising heat treated steel deteriorated by the pitting damage mechanism 
within corrosive media, uniform corrosion damage enhanced the corrosion resistance of the examined boronised 
steel.  

 
Keywords: Corrosion, DIN1.477, Homogenisation, Boronizing heat treatment.  

 

1. Giriş 
 
Yüksek Cr’lu dökme çelikler, üstün korozyon ve yüksek sıcaklık özellikleri açısından en önemli malzeme sınıfını 
oluşturmaktadırlar. Isıya dirençli alaşım çelikleri olarak bilinen bu çelikler, oksidasyona ve yüksek sıcaklıklarda 
gazların tepkisine direnç göstermek için tasarlanmışlardır. Bu nedenle %30 krom ve %1 silikonun birlikte ilave 
edildiği bu çeliklerin ticari kullanımlarına örnek olarak; gaz türbinleri, askeri ekipmanlar, kimyasal proses 
ekipmanları, ve uçakların motorları verilebilir [1,2]. Ulusal olarak bu çelikler daha çok çimento fabrikalarında ve kil 
ocağı yakma fırınlarında kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada ise düşük Ni (% 0,5) içeriğine sahip 30 % Cr, 1,7 % C ve 1 % Si içeren dökme çeliklerin farklı 
korosif ortamlardaki korozyon direncine borlama ısıl işleminin etkisi [3] incelenmiştir.  
 

2. Deneysel Çalışmalar  
 
Bu çalışmada döküm halinde temin edilen ve kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilen DIN1.4777 kalite çelik, 1150 
o
C’de 3,5 saat homojenleştirildikten sonra numunelerin bir kısmı homojenizasyon ısıl işleminin ardından borlama 

ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Borlama ısıl işlemi, 120 mm çapında 50 mm yüksekliğinde kapaklı paslanmaz 
çelikten imal edilmiş kap içerisine, kap kenarlarından 12 mm mesafe kalacak şekilde, bor kaynağı olarak 
kullanılan EKABOR 2 tozunun içine numuneler yerleştirilerek gerçekleştirilmiştir. Borlama ısıl işlemi, 900 C’de 8 
saat süre ile yapılmıştır.  
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Homojenleştirilmiş ve borlama ısıl işlemine tabi tutulmuş çelikler, karakterizasyon ve mekanik deneylere tabi 
tutulmuşlardır. Numunelerin karakterizasyonu, metalografik inceleme, EDS donanımlı SEM, X-ışınları analizi ve 
sertlik ölçümleri ile yapılmıştır. Standart yöntemlerle parlatılan numunelerin mikroyapısı, dağlama çözeltisinde 
(oxalik asit) 1.5 volt altında 15 saniye süreyle elektrolitik olarak dağlandıktan sonra Leica marka DM/ILM model 
optik ışık mikroskobu ve EDS donanımlı ZEISS LS10 model SEM kullanılarak incelenmiştir. Hem 
homojenleştirilmiş hem de borlama ısıl işlemi uygulanmış çeliklerin mikroyapısı ve yüzeyinin yapısal analizi, 
Philips PW1710 model XRD cihazı ile yapılmıştır. XRD çalışmaları, Cu-Kα radyasyonu kullanarak 40mA akımda 
40 kV jeneratör gerilimi altında 10

o
-90

o 
açı aralığında ve 0.02

0
/s değerinde bir tarama hızı ile gerçekleştirilmiştir. 

Sertlik ölçümleri, metalografik olarak hazırlanmış tüm incelenen numuneler üzerinde Vickers batıcı ucu ile 
Schimadzu marka HMV2 Model mikrosertlik cihazında 2000 gr yük altında yapılmıştır. Sertlik değerleri, en az 10 
ölçümün ortalaması alınarak tespit edilmiştir.  
 
Potansiyodinamik korozyon deneyleri, DC105 Korozyon Analiz yazılımına sahip bilgisayar kontrollü Gamry model 
PC4/300mA potansiyostat/galvonostat cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Korozyon deney numuneleri, 
iletkenliği sağlayabilmek amacıyla arka yüzeyine 1,5 mm çapında 150 mm uzunluğunda bakır tel lehimlenmiş ve 
yalnızca elektrolit ile temasta olması istenen yüzeyleri açıkta kalacak şekilde reçine ile kalıplanmış olup yüzeyleri 
standart metalografik yöntemle hazırlanmıştır. Deney hücresi içerisinde korozyon çözeltisi olarak 10 % H2SO4 ve 
10 % NaCl içeren iki farklı çözelti kullanılmıştır. Deneyler oda sıcaklığında yapılmış olup deney hücresi içerisine 
çalışma elektrotu olarak 0,785 cm

2
 sabit yüzey alanına sahip incelenen çelikler, karşı elektrot görevini yapan 6 

mm çapında karbon elektrot ve referans elektrot olarak da doygun kalomel elektrot (SCE) yerleştirilmiştir. Çalışma 
elektrotu ile karbon elektrot yüzeyleri karşılıklı gelecek şekilde belirli uzaklıkta, referans elektrot ise çalışma 
elektroduna olabildiğince yakın yerleştirilmiştir. 
 
Korozyon deneyleri sırasında elektrolit içine çalışma ve referans elektrotunun daldırılmasından itibaren ikisi 
arasındaki korozyon potansiyellerinin mV olarak değişimi ilk 45 dakika süreyle, zamana karşı ölçülmüştür. Denge 
potansiyeline (Ecorr) ulaştıktan sonra potansiyodinamik polarizasyon eğrileri 1 mV/s tarama arlığında katodikten 
anodik yöne doğru potansiyeli tarayarak çizilmiştir. Korozyon oluşum mekanizmasının belirlenmesi için korozyona 
uğramış yüzeyler, EDS donanımlı SEM cihazı ile incelenmiştir. 

 
Çizelge 1. İncelenen DIN 1.4777 kalite çeliğin kimyasal bileşimi [3]. 

 

            

Örnek %C %Cr %Si %Ni %Mn Mo V Cu Nieq
* 

Creq
** 

eqeq NiCr /  

DIN1.4777 1.70 30.40 1.10 0.50 0.50 0.05 0.08 0.04 52.50 32.18 0.61 

*  %]0.3[Cu %]0.5[Mn %] 30[C%] [NiNiEq   

**   %] 3[Ti%] 2[Nb%] 1.5[SiMo%%][Cr CrEq   

 

2. Deneysel Bulgular ve Tartışma  
 
2.1. Mikroyapı Sonuçları 
 
Döküm halinde temin edilen, bu çalışma kapsamında homojenleştirilmiş ve borlanmış çeliğin mikroyapısına ait 
optik ışık mikroskop ve SEM görünümleri Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 3, homojenleştirilmiş ve ardından 
borlanmış çeliğin kesitinden alınan XRD analizini göstermektedir. Mikroyapıda matris (beyaz renkli bölge) ve 
karbürler (yarı iğnesel yarı küresel adacıklar) bulunmaktadır. Borlama ısıl işlemi görmüş çeliğin yüzeyinde koyu 
renkli ve matrisle arasında düz bir sınır bulunan bir tabakanın oluştuğu görülmektedir. Bu tabakanın kalınlığı 
yaklaşık olarak 100 µm’dir.  
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(a)                                                              (b) 

 
Şekil 1. Homojenleştirilmiş DIN 1.4777 kalite çeliğin mikroyapısının (a) Optik ışık mikroskop ve (b) SEM 

görüntüsü. 
 

   
(a)                                                                       (b) 

 
Şekil 2. Borlanmış DIN 1.4777 kalite çeliğin kesit mikroyapısının (a) Optik ışık mikroskop ve (b) SEM görüntüsü. 

 
 

 
 

Şekil 3. Homojenleştirilmiş ve ardından borlanmış çeliğin XRD paterni. 
 

Homojenleştirilmiş ve ardından borlama ısıl işlemi görmüş numunenin yüzeyinden yapılan XRD çalışmasında 
(Şekil 3) matrisin ostenit ve yapıda oluşan karbürün Cr23C6 olduğu bulunmuştur. Bu malzemeye uygulanan 
borlama ısıl işlemi sonrası numune yüzeyinde ise CrB ve Fe2B faz karışımını içeren tabakanın meydana geldiği 

belirlenmiştir. Bu çalışmada incelenen yüksek karbon ve Cr içeren çelik, hem equivalans oranı ( eqeq NiCr / ) hem 

de bileşim (Modifiye edilmiş Schaeffler ve WRC 1992) diagramlarına [3,4,5] uyumlu olarak oda sıcaklığında 
ostenitik kalmıştır. Yüksek Cr-Ni döküm alaşımlarında M23C6 tipi karbürler, birincil karbür fazı olarak tayin 
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edilmiştir ki; burada M, yüksek Cr-Ni döküm alaşımlarına katılan karbür oluşturucu elementler ile birlikte Fe’in 
toplamını temsil etmektedir [6,7,8].  
 
XRD analiz sonuçlarına göre borlanmış çeliğin yüzeyinde CrB ve Fe2B faz karışımı içeren tabaka meydana gelmiş 
olup bu sonuç literatür çalışmalarıyla da desteklenmiştir [9,10].  
 
Homojenleştirilmiş ve borlanmış çeliğin kesit yüzeylerinin sertlik değerleri, sırasıyla 275 HV ve 2160 HV olarak 
ölçülmüştür. Borlama ısıl işlemi görmüş çeliğin kaplama sertliği, homojenleştirilmiş çeliğe göre ortalama 8 kat 
daha yüksek çıkmıştır.  

 
2.2. Korozyon Sonuçları 
 
İncelenen çeliklerin 10 %  H2SO4 ve  10 % NaCI çözeltileri içerisinde potansiyostat kullanılarak yapılan korozyon 
deneylerinden elde edilen potansiyodinamik polarizasyon eğrileri Şekil 4’de verilmiştir. Bu eğrilerden elde edilen 
korozyon akım yoğunluğu ve korozyon potansiyeli değerleri Çizelge 2’de listelenmiştir.  
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Şekil 4. Homojenleştirilmiş ve borlanmış çeliğin (a) 10 % NaCl ve (b) 10 % H2S04  çözeltisi içerisinde 

elektrokimyasal polarizasyon eğrisi. 

 
Gerek homojenleştirilmiş gerekse borlanmış çelikler 10 % H2SO4 çözeltisi içerisinde pasifleşme eğilimi gösterirken 
(Şekil 4), 10 % NaCl çözeltisi içerisinde pasifleşme meydana gelmemiştir. Ayrıca, homojenleştirilmiş ve/veya 
ardından borlanmış çeliğin, daha agrasif olan 10 % H2SO4 çözeltisi içerisindeki korozyon hızı 10 % NaCl 
içerisindeki korozyon hızından daha fazladır. Homojenleştirilmiş çeliğe kıyasla borlama ısıl işlemi görmüş çeliğin 
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korozyon direnci, 10 % H2SO4 çözeltisi içerisinde artarken 10 % NaCl çözeltisi içerisinde düşmektedir. Korozyon 
akım yoğunluğu sonuçları ile uyumlu olarak gelişen korozyon potansiyelindeki değişim, çok azdır (yaklaşık olarak 
10 %).  
 

Çizelge 2. İncelenen çeliğin 10 % NaCl ve 10 % H2SO4 çözeltisi içerisinde elektrokimyasal polarizasyon deney 
sonuçları. 

 

Korosif Ortam 

Homojenleştirilmiş Çelik Borlanmış Çelik 

İ kor (mA) E(mV) İ kor (mA) E(mV) 

10 % NaCl 0,00143 -498 0,00279 -543 

10 % H2SO4 20,5 -466 1,986 -423 

 
 

3. Sonuçlar ve Değerlendirme 
 
Yüksek kromlu çeliğin  korozyon davranışına borlama ısıl işleminin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışmada elde edilen genel sonuçlar şu şekildedir. Homojenizasyon ısıl işlemi görmüş çelik numunenin 10 % 
H2SO4 çözeltisinde yapılan korozyona karşı, aynı çözeltide borlama ısıl işlemi görmüş çelik numuneye göre 
korozyona daha dirençsiz olduğu tespit edilmiştir. 10 % NaCl çözeltisinde homojenizasyon ısıl işlemi gören 
numunenin, borlama ısıl işlemi gören numuneye göre korozyon direncinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşım çiftinin Plazma Transfer Ark (PTA) kaynağında ilerleme hızının mikroyapı ve 
mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. PTA kaynakları, argon koruyucu gaz atmosferinde, 0,5–0,75–1 m/dk. 
kaynak hızlarında ve 1600 W sabit kaynak gücünde yapılmıştır. Kaynak sonrası birleşme ara yüzeyinde ve 
ITAB’da meydana gelen mikro yapı değişiklikleri optik mikroskop, EDS ve XRD analizleri ile incelenmiştir. 
Malzemenin birleşme mukavemetini belirlemek için çekme deneyi yapılmıştır. Mikrosertlik ölçümleri Vickers 
skalasında 50 gr’lık yük altında yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında bütün kaynaklarda, artan ilerleme 
hızına paralel olarak kaynağın mekanik özelliklerinin kötüleştiği ve kaynak bölgesinin genişliğinin azaldığı 
gözlenmiştir. Çekme test sonuçları da bu bulguyu doğrulamaktadır. Sabit kaynak gücünde, 0,5 m/dk’lık ilerleme 
hızı uygulanarak yapılan PTA kaynağının, metalurjik açıdan kaynak kalitesi en yüksek birleştirme olduğu 
görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Ti6Al4V, PTA, İlerleme Hızı, Mikroyapı, Mekanik Özellikler. 

 

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT ON MICROSTRUCTURE AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING SPEED ON THE PLASMA 

TRANSFER ARC (PTA) WELDING OF COUPLE ALLOYS TI6AL4V 
 
Abstract 
 
In this study, the effect on microstructure and mechanical properties of welding speed on the Plasma Transfer Arc 
(PTA) welding of couple alloys Ti6Al4V was investigated. PTA welding experiments, were carried out in argon 
atmosphere, 0,5–0,75–1 m/min. welding speeds and 1600 W constant welding power. The microstructures of the 
joints and heat affected zones (HAZ) were examined by optical microscopy, EDS and XRD analysis. The strength 
of the joints were tested with tensile tests. Microhardness measurements were made in Vickers scale under the 
50 g load. The result of this study indicated that; mechanic properties of welding became worse and the width of 
welding zone became much thinner depending on the increased welding speed. Tensile strength values also 
confirmed this result. In constant welding power, the best properties point of view metallurgy at specimen PTA 
welded at 0,5 m/min. welding speed were observed. 
 
Keywords: Ti6Al4V, PTA, Welding Speed, Microstructure, Mechanical Property. 

 

1. Giriş 
 
Titanyum ve titanyum alaşımları düşük yoğunlukları, yüksek sıcaklıklardaki mükemmel mekanik özellikleri ve 
yüksek korozyon dayanımlarından dolayı, elektrik enerjisi endüstrisi, nükleer enerji, petrokimya, otomotiv, uzay 
araçları ve medikal endüstride oldukça fazla uygulama alanına sahiptirler [1,3]. Ti6Al4V alaşımları uzay araçları 
endüstrisinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler [1,3]. A.B.D. dünyada üretilen toplam Ti alaşımlarının 
yarısını kullanmaktadır [4,5]. Ti6Al4V alaşımları yüksek sürünme ve gerilme dayanımları gerektiren, genellikle jet 
motorlarında kompresörlerin soğutucu parçaları, disk ve fan kanatlarında kullanılmaktadır [6,7]. Ayrıca uzay 
araçlarının yüksek gerilmelere maruz kalan iniş takımları, kanat, uçak şasisi gibi kritik parçalarında Ti6Al4V 
alaşımı tercih edilmektedir [8,9].  
 
Ti6Al4V bir α + β fazlı titanyum alaşımıdır. Mikroyapılarda görülen α-fazı genellikle yapının % 60-90‘ını oluşturur. 
α –fazı hexagonal sıkı paketli kristal yapıdaki saf titanyumu karakterize eder ve 882 °C sıcaklıkta erir. 
Mikroyapılarda görülen β -fazı genellikle yapının % 10-40‘ını oluşturur. β –fazı kübik hacim merkezli yapıya sahip 
saf titanyumdur ve 1671 °C sıcaklıkta erir [10]. Titanyuma alaşım elementlerinin eklenmesiyle mekanik ve fiziksel 
özellikleri iyileşir. Bunlar içerisinde özellikle Alüminyum, α fazına eğilimlidir. Alaşıma,  Cr, Cu, Fe, Mn, Mo ve V gibi 
kararlı β fazlı elementler ilave edilince yapı β’dan α’nın ergime derecesine iner. Mikro yapı eş eksenli tane ya da β 
matris içinde uzun α taneleri şeklinde olur [11]. 
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Plazma transfer ark kaynağında, torçla elektrodun etrafından gelen argon gazı tungsten elektrod ve nozul 
arasındaki pilot ark sayesinde iyonize olmaktadır. Böylece iletken hale gelen plazma gazı nozulun dar uç 
kısmından geçerek dar bir sütun halinde parçaya iletilmektedir. Koruyucu gaz ise nozulun dış çevresinden kaynak 
bölgesine iletilerek kaynak banyosunu korumaktadır. Soğutma sisteminden gelen soğutucu sıvı ise özel 
kanallardan geçerek torca gitmekte ve buradaki ısıyı alarak,  tekrar soğutucuda,  kapalı devre,  soğutmaktadır 
[12]. Ark kararlılığı ve akım şiddeti yüksek olduğundan daha nüfuziyetli kaynak dikişleri oluşturulur ve kullanım 
sırasında ark rahat kontrol altında tutulabilir, aynı zamanda kaynak süresi de azaltılır [13].  
 
Bu çalışmada, PTA kaynak yöntemiyle Ti6Al4V alaşımı sabit kaynak gücünde ve 0,5–0,75–1 m/dk. kaynak 
ilerleme hızlarında birleştirilmiştir. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada 80x40x4 mm ölçülerinde Ti6Al4V alaşımı kullanılmıştır. Tablo 1’de deneylerde kullanılan Ti6Al4V 
alaşımının kombinizasyonu verilmiştir [11]. PTA yöntemiyle kaynak edilecek Ti6Al4V alaşım çiftlerinin birleşme 
yüzeyleri birbirine paralel olacak şekilde kesilmiştir. Yüzeyde kalıntı çapakların kalmaması için numunelerin yan 
yüzeyleri soğutma sıvılı taşlama tezgâhında taşlanarak temizlenmiştir. Şekil 1’de PTA kaynak işleminin şematik 
resmi görülmektedir. PTA kaynak işleminde kaynak numunelerine uygulanan parametreler Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Ti6Al4V alaşımı 
 

Element C Fe N O Al V H Ti 

% Oranı ‹ 0.008 ‹ 0.25 ‹ 0.05 ‹ 0.2 ‹ 5.5 ‹ 3.5 ‹ 0.0375 Diğer 

 

 
 

Şekil 1. Plazma transfer ark (PTA) kaynak işleminin şematik görüntüsü 

 
Tablo 2. PTA kaynak parametreleri 

 

Numune No N1 N2 N3 

İlerleme hızı (m/dak) V 1 0.75 0.5 

Akım (A) U 100 

Gerilim(V) A 16 

Koruyucu gaz (m
3
/h) Ar 30 

Plazma gazı (m
3
/ h) Ar 0.5 

Elektrot çapı (mm) 4.7 

Torç ile malzeme arası mesafe (mm) 3≈4 

Torç uç çapı (mm) 3.25 

 
Kaynak kesiti dört geometrik parametre kullanılarak karakterize edilmektedir. Bunların birincisi ısı etkisi altında 
kalan bölgeyi gösteren h1,  kaynak dikişinin nüfuziyet derinliğini gösteren h2, kot farkının altında oluşan kaynak 
çukurunu gösteren h3, kaynak dikişi havuzunu genişliğini gösteren h4 ve dikişin nüfuziyetini gösteren h5’dir. Bu 
geometrik parametreler Şekil 2’de görülmektedir [1]. 
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Şekil 2. Kaynak kesitinin geometrik karakterizasyonu 

 
2.1.Metalografik İşlemler 
 
Metalografik incelemelerde kullanılan numuneler için Ti6Al4V alaşımı kaynak bölgesinden kesilip standart 
metalografik parlatma işlemlerinden sonra 50 ml H2O + 40 ml HNO3 + 10 ml HF dağlayıcısında 3–5 dak. süreyle 
dağlanarak kullanılmıştır.  
 

2.2. XRD Analizleri 
 
Deneyde kullanılan Ti6Al4V alaşımının PTA kaynak işleminden sonra kaynak dikişine XRD analizi yapılmıştır. 

XRD analizi (X-Ray Diffraction) analizleri bakır  ışını tüpüne sahip cihazda 1,5406 Å dalga boyunda 2 θ açısında, 

40 kV ve 40 mA’de Cu-K radyasyonu kullanılarak elde edilmiştir. 
 

2.3. Çekme Deneyi İncelemeleri 
 
Malzemenin yük taşıma yeteneği ile yükleme sırasındaki şekil değiştirme davranışını belirlemek için çekme 
deneyi yapılmıştır. Çekme deneyi incelemeleri SHIMADZU AG-X 50 kN yük kapasitesine sahip çekme cihazında 
1 mm/dk çekme hızında ve TS 138 EN 10002-1 standardına uygun olarak yapılmıştır. Çekme deneyinde 
kullanılan kaynaklı numune ölçüleri Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Çekme deneyi numunesi 

 
2.4. Mikrosertlik İncelemeleri 
 
Mikrosertlik değerleri HV sertlik skalası kullanılarak, 250 µm aralıklarla 10 sn bekleme süresinde ve 50 gr yük ile 
Future-Tech FM 700 marka mikrosertlik cihazıyla yapılmıştır. 
 

3. Tartışma 
 
3.1. Mikroyapı İncelemeleri 
 
Şekil 4.a’da 1 m/dk kaynak hızında 1600W kaynak gücünde (N1 numunesi) yapılan birleştirmenin optik mikroskop 
görüntüleri verilmiştir. Metalografik açıdan birleşmenin tam olduğu, birleşme bölgesinde boşluk veya krater 
oluşmadığı tespit edilmiştir. Kaynak bölgesinde eş eksenli ince α taneleri görülmektedir. Ti’da allotrapik faz 
dönüşümleri 882 

o
C’de başlar. Kaynak esnasında ergimiş bölgede sıcaklık 882 

o
C’den yüksek olduğundan α

β faz dönüşümü gerçekleşir [14]. Kaynak dikişinin karakterizasyonuna bakıldığında N1 numunesinde h1: 30 
mm, h2: 4 mm, h3: 0 mm, h4: 10 mm, h5: 0 mm olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 4.a) N1 numunesinden alınmış optik resimler (1m/dk) 

 
Şekil 4.b’de 0.75 m/dk kaynak hızında 1600W kaynak gücünde (N2 numunesi) yapılan birleştirmenin optik 
mikroskop görüntüleri verilmiştir. Metalografik açıdan birleşmenin tam olduğu, birleşme bölgesinde boşluk veya 
krater oluşmadığı tespit edilmiştir. N1 numunesine göre ergimiş bölgede tane boyutunda belirgin bir fark 
görülmemiştir. N2 numunesinde h1: 35 mm, h2: 4 mm, h3: 0 mm, h4: 12 mm, h5: 0 mm çıkmıştır.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 4.b) N2 numunesinden alınmış optik resimler (0.75 m/dk) 
 

Şekil 4.c’de 0.5 m/dk kaynak hızında 1600W kaynak gücünde (N3 numunesi) yapılan birleştirmenin optik 
mikroskop görüntüleri verilmiştir. Metalografik açıdan birleşmenin tam ve en iyi olduğu, birleşme bölgesinde 
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boşluk veya krater oluşmadığı tespit edilmiştir. N1 numunesine göre ergimiş bölgede tane boyutunda belirgin bir 
fark görülmemiştir. N3 numunesinde h1: 40 mm, h2: 4 mm, h3: 0 mm, h4: 15 mm, h5: 0 mm çıkmıştır.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.c) N3 numunesinden alınmış optik resimler (0.5 m/dk) 
 
N3 numunesinde ara kesitten ve arakesitten 60 µm ve arakesitten 70 µm mesafede alınan EDS sonuçları Şekil 
5’de verilmiştir.  
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Element AN Series unn. C 

[wt.%] 
norm. C 
[wt.%] 

Atom. C 
[at.%] 

Error 
[%] 

Al 13 K-series 5.57 5.91 10.03 0.3 

Ti 22 K-series 88.45 93.75 89.66 2.9 

V 23 K-series 0.33 0.35 0.31 0.0 

  TOTAL 94.35 100.00 100.00  

 
Şekil 5. N3 kaynaklı numuneye ait EDS analizi 

 
3.2. XRD Analizleri 
 
XRD analizleri sonucu elde edilen XRD grafiği Şekil 6’da,  fazlar ve kristal sisteminde ki birim hücre parametreleri 
de Tablo 3’de verilmiştir. 
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Şekil 6. XRD analizleri grafiği 
 

Tablo 3. XRD analizleri bileşikleri ve birim hücre parametreleri 

 
Tablo 3’de de görüldüğü gibi kaynak dikişinde hexagonal Ti, kübik Al, hexagonal Al2O3, tetragonal Al3V kristal 
sistemleri oluşmuştur.  Yapıların α, β ve γ  açıları Tablo 3’de verilmiştir. 

 
3.3. Çekme Deneyi Değerleri 
 
Çekme deneyi sonuçlarına göre elde edilen sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir. Çekme deneyi sonuçlarına göre N1 
numunesinin çekme gerilmesi 658 MPa, N2 numunesinin çekme gerilmesi 702 MPa, N3 numunesinin çekme 
gerilmesi 878 MPa ve Ti6Al4V ana malzemesine ait çekme gerilmesinin 1018 MPa  olduğu tespit edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Çekme deneyi sonuçları 
 

3.4. Mikrosertlik Değerleri 
 
Elde edilen veriler Şekil 8’de grafik halinde verilmiştir. Şekil 8’de ki mikrosertlik değerleri incelendiğinde N1 
numunesinin mikrosertlik değerleri kaynak dikişinde 365 HV, ana malzeme yüzeyinde 287 HV, ITAB’da 300–346 
HV; N2 numunesinin mikrosertlik değeri kaynak dikişinde 380 HV, ana malzeme yüzeyinde 296 HV, ITAB’da 311-
362 HV; N3 numunesinin mikrosertlik değeri kaynak dikişinde 406 HV, ana malzeme yüzeyinde 305 HV, ITAB’da 
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İsmi 

 
Kapalı  
Formül 

a b c Alfa 
α 

Beta 
β 

Gama 
γ 

Titanyum Ti Hegzagonal 2.9505 2.9505 4.6826 90.0 90.0 120.0 Basit 2 

Aluminyum Al Kubik 4.0494 4.0494 4.0494 90.0 90.0 90.0 YMK 4 

Kround Al2 O3  Hegzagonal 4.7587 4.7587 12.9929 90.0 90.0 120.0 Basit 6 

Aluminyum 
Vanadyum 

Al3 V Tetragonal 3.775 3.7750 8.32 90.0 90.0 90.0 HMK 2 
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320-376 HV olarak tespit edilmiştir. Sertlik deneyi sonuçlarına bakıldığında her iki ana metal tarafında sertlik 
değerlerinin birbirine yakın olduğu, ancak birleşme bölgesinde ise sertlik değerinin meydana gelen intermetalik 
bileşiklere bağlı olarak arttığı görülmektedir (Şekil 8). 

 

 
 

Şekil 8. Sertlik ölçümü yapılan bölgeler ve mikrosertlik değerleri 

4. Sonuçlar 
 

 Ti6Al4V alaşım çiftleri farklı kaynak hızlarında PTA kaynak yöntemi ile Ar atmosferinde birleştirilmiştir. 
Kaynak dikişlerinde mikro, makro çatlaklara ve kraterlere rastlanmamıştır. 

 Mikrosertlik değerlerinin ana metalden ergimiş bölgeye ilerledikçe arttığı ve en yüksek değere ergimiş 
bölgede ulaştığı görülmektedir. Ayrıca mikrosertlik değerlerinin kaynak hızına bağlı olarak ters orantılı 
arttığı, yüksek kaynak hızında düşük değerde düşük kaynak hızında ise yüksek değerde olduğu tespit 
edilmiştir. En yüksek sertlik değeri N3 numunesinde tespit edilmiştir. Bu sonuç N. Kahraman ve 
diğerlerinin çalışması ile de uygunluk göstermektedir [15].  

 Kaynak dikişinde hexagonal Ti, kübik Al, hexagonal Al2 O3, Tetragonal Al3 V fazları tespit edilmiştir.  

 Kaynak dikiş karaktarizasyonu açısından değerlendirildiğinde kot farkı altında oluşan kaynak çukurunun 
tüm numunelerde de oluşmadığı, ergimiş gölge genişliğinin ve ITAB’ın kaynak hızındaki düşmeyle ters 
orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir.  

 Çekme deney sonuçlarından en iyi değer N3 numunesinden (878 MPa) elde edilmiştir.  
 

Teşekkür 
 
Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Birimi 1863 nolu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşım çiftinin Plazma Transfer Ark (PTA) kaynağında kaynak gücünün birleşmeye etkisi 
incelenmiştir. PTA kaynakları, argon koruyucu gaz atmosferinde, 1400–1600–1800 W kaynak güçlerinde ve 0,5 
m/dk. sabit kaynak hızında yapılmıştır. Kaynak sonrası birleşme ara yüzeyinde ve ITAB’ da meydana gelen mikro 
yapı değişiklikleri optik mikroskop, EDS ve XRD analizleri ile incelenmiştir. Malzemenin birleşme mukavemetini 
belirlemek için çekme deneyi yapılmıştır. Mikrosertlik ölçümleri Vickers skalasında 50 gr’lık yük altında 
yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında bütün kaynaklarda, artan kaynak gücüne paralel olarak kaynağın 
mekanik özelliklerinin iyileştiği gözlenmiştir. Sabit ilerleme hızında, 1800 W’lık kaynak gücü uygulanarak yapılan 
PTA kaynağının, metalurjik açıdan kaynak kalitesi en yüksek birleştirme olduğu görülmüştür. 
 

Anahtar kelimeler: Ti6Al4V, PTA, İlerleme Hızı, Kaynak Gücü. 
 

THE EFFECT ON THE JOINING OF WELDING POWER ON THE 
PLASMA TRANSFER ARC (PTA) WELDING OF COUPLE ALLOYS 

Ti6Al4V 
 
 

Abstract 
 
In this study, the effect on the joining of welding power on the Plasma Transfer Arc (PTA) welding of alloys 
Ti6Al4V was investigated. PTA welding experiments, were carried out in argon atmosphere, 1400–1600–1800 W 
welding powers and 0,5 m/min. constant welding speed. The microstructures of the joints and heat affected zones 
(HAZ) were examined by optical microscopy, EDS and XRD analysis. The strength of the joints tested with tensile 
tests. Microhardness measurements were made in Vickers scale under the 50 g load. The result of this study 
indicated that; mechanic properties of welding became better and the width of welding zone became much wider 
depending on the increased welding power. Tensile strength values also confirmed this result. In constant welding 
power, the best properties point of view metallurgy at specimen PTA welded at 1800 W welding power were 
observed. 
 
Keywords: Ti6Al4V, Plasma Transfer Arc (PTA) Welding, Welding Power. 

 

1. Giriş 
 
Titanyum ve titanyum alaşımları havacılık, denizcilik, elektrik enerjisi endüstrisi, nükleer enerji, petrokimya, 
otomotiv, uzay araçları, medikal endüstrisinde ve cerrahi implantlarda düşük yoğunlukları, yüksek sıcaklıklardaki 
mükemmel mekanik özellikleri ve yüksek korozyon dayanımlarından dolayı oldukça fazla uygulama alanına 
sahiptirler [1,3]. A.B.D. dünyada üretilen toplam Ti alaşımlarının yarısını kullanmaktadır [4,5]. Ti6Al4V alaşımları 
yüksek sürünme ve gerilme dayanımları gerektiren, genellikle jet motorlarında kompresörlerin soğutucu parçaları, 
disk ve fan kanatlarında kullanılmaktadır [6,7]. Ayrıca uzay araçlarının yüksek gerilmelere maruz kalan iniş 
takımları, kanat, uçak şasisi gibi kritik parçalarında Ti6Al4V alaşımı tercih edilmektedir [8,9]. Titanyum’un oksijene 
karşı afinitesi yüksek olup, kaynak bölgesinde artan sıcaklıklarda oksit tabakasını kalınlığı da artmaktadır. Ancak 
500 °C’nin üstündeki sıcaklıklarda Titanyum’un oksidasyon direnci azalmakta ve ITAB’da meydana gelen faz 
dönüşümlerine bağlı olarak da süneklik azalmaktadır. Bunu önlemek için, ya alaşımsız bir Titanyum veya α-
Titanyum alaşımlı bir dolgu metali kullanılmalıdır. Ti6Al4V alaşımları bu özelliği sağlamakla birlikte aynı zamanda 
çok iyi kaynak edilebilme özelliğine de sahiptirler. Çünkü bu alaşımlarda hem oluşan birincil α-Martenzit sert ve 
gevrek değil, hem de çok yüksek soğutma hızlarında bile düşük sertleşebilirlik özelliği söz konusudur. Ti-6Al-4V 
bir α + β fazlı titanyum alaşımıdır. Mikroyapılarda görülen α-fazı genellikle yapının % 60-90‘ını oluşturur. α –fazı 
hexagonal sıkı paketli kristal yapıdaki saf titanyumu karakterize eder ve 882 °C sıcaklıkta erir. β –fazı kübik hacim 
merkezli yapıya sahip saf titanyumdur ve 1671 °C sıcaklıkta erir [10]. Titanyuma alaşım elementlerinin 
eklenmesiyle mekanik ve fiziksel özellikleri iyileşir. Bunlar içerisinde özellikle Alüminyum, α fazına eğilimlidir ve bu 
alaşımın ergime derecesini β fazına doğru yükseltir. Bu sıcaklık β geçiş sıcaklığı olarak bilinir. Alaşıma,  Cr, Cu, 

mailto:hdikbas@firat.edu.tr
mailto:ucaligulu@firat.edu.tr
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Fe, Mn, Mo ve V gibi kararlı β fazlı elementler ilave edilince yapı β’dan α’nın ergime derecesine iner. Mikro yapı 
eş eksenli tane ya da β matris içinde uzun α taneleri şeklinde olur [11]. 
 
Plazma transfer ark kaynağında, torçla elektrodun etrafından gelen argon gazı tungsten elektrod ve nozul 
arasındaki pilot ark sayesinde iyonize olmaktadır. Böylece iletken hale gelen plazma gazı nozulun dar uç 
kısmından geçerek dar bir sütun halinde parçaya iletilmektedir. Koruyucu gaz ise nozulun dış çevresinden kaynak 
bölgesine iletilerek kaynak banyosunu korumaktadır. Soğutma sisteminden gelen soğutucu sıvı ise özel 
kanallardan geçerek torca gitmekte ve buradaki ısıyı alarak,  tekrar soğutucuda,  kapalı devre,  soğutmaktadır 
[12]. Ark kararlılığı ve akım şiddeti yüksek olduğundan daha nüfuziyetli kaynak dikişleri oluşturulur ve kullanım 
sırasında ark rahat kontrol altında tutulabilir, aynı zamanda kaynak süresi de azaltılır [13]. Tablo 1’de Ti6Al4V 
alaşımının kombinizasyonu verilmiştir [11]. 
 

Tablo 1. Ti6Al4V alaşımı 
 

Element C Fe N2 O2 Al V H2 Ti 

% Oranı ‹ 0.008 ‹ 0.25 ‹ 0.05 ‹ 0.2 ‹ 5.5 ‹ 3.5 ‹ 0.0375 Diğer 

 
Bu çalışmada, PTA kaynak yöntemiyle Ti6Al4V alaşımı sabit kaynak ilerleme hızında ve 1400-1600-1800 W 
kaynak güçlerinde birleştirilmiştir. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada 80x40x4 mm ölçülerinde Ti6Al4V alaşımı kullanıldı. PTA yöntemiyle kaynatılacak 
Ti6Al4V alaşım çiftlerinin kaynakla birleştirilecek yüzeyleri birbirine paralel olacak şekilde kesildi. 
Yüzeyde kalıntı çapakların kalmaması için numunelerin yan yüzeyleri soğutma sıvılı taşlama 
tezgâhında taşlanarak temizlendi. Şekil 1’de PTA kaynak işleminin şematik resmi görülmektedir. PTA 
kaynak işleminde N 1, N 2 ve N 3 numunelerine uygulanan kaynak parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Plazma transfer ark (PTA) kaynak işleminin şematik görüntüsü 
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Tablo 2. PTA kaynak parametreleri 
 

 N 1 N 2 N 3 

Kaynak Gücü (W) 1400 1600 1800 

İlerleme hızı (m/dak) V 0.5 

Koruyucu gaz (m
3
/h) Ar 30 

Plazma gazı (m
3
/ h) Ar 0.5 

Elektrot çapı (mm) 4.7 

Torç ile malzeme arası mesafe (mm) 3≈4 

Torç uç çapı (mm) 3.25 

 
Kaynak kesiti dört geometrik parametre kullanılarak karakterize edilir. Bunların birincisi ısı etkisi altında kalan 
bölgeyi de gösteren h1,  kaynak dikişinin nüfuziyet derinliğini gösteren h2, kot farkının altında oluşan kaynak 
çukurunu gösteren h3, kaynak dikişi havuzunu genişliğini gösteren h4 ve h5 dikişin nüfuziyetidir. Bu geometrik 
parametreler Şekil 2’de görülmektedir [1]. 
 

 
 

Şekil 2. Kaynak kesitinin geometrik karakterizasyonu 

 
2.1.Metalografik İşlemler 
 

Metalografik incelemelerde kullanılacak numuneler Ti6Al4V alaşımı kaynak bölgesinden kesilip standart 
metalografik parlatma işlemlerinden sonra 50 ml H2O + 40 ml HNO3 + 10 ml HF dağlayıcısında 3–5 dak. süreyle 
dağlanmıştır.  

 
2.2. XRD Analizleri 
 
Deneyde kullanılan Ti6Al4V alaşımının PTA kaynak işleminden sonra kaynak dikişine XRD analizi yapılmıştır. 

XRD analizi (X - Ray Diffraction) analizleri bakır  ışını tüpüne sahip cihazda 1,5406 Å dalga boyunda 2 θ 

açısında, 40 kV ve 40 mA’de Cu-K radyasyonu kullanılarak elde edilmiştir. 
 

2.3. Çekme Deneyi İncelemeleri 
 
Çekme deneyi incelemeleri SHIMADZU AG-X 50 kN yük kapasitesine sahip çekme cihazında 1 mm/dk çekme 

hızında yapılmıştır. 
 
2.4. Mikrosertlik İncelemeleri 
 
Mikrosertlik değerleri HV sertlik skalası kullanılarak, 250 µm aralıklarla 10 sn bekleme süresinde ve 5 gr yük ile 
Future-Tech FM 700 marka mikrosertlik cihazıyla yapılmıştır. 

 
3. Tartışma 
 
3.1. Mikroyapı İncelemeleri 
 
Şekil 3’de kaynaklı numunelerden alınmış, optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Kaynaklı numuneler aynı 

özelliklere sahip olduğu için mikroyapıları arasında bir fark görülmemektedir. 
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Şekil 3.a) N1 numunesinden alınmış optik resimler (1400 W) 

 

 
 

   
 

Şekil 3.b) N2 numunesinden alınmış optik resimler (1600 W) 
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Şekil 3.c) N3 numunesinden alınmış optik resimler (1800 W) 
 

Şekil 4’de kaynak numunelerinden alınmış EDS görüntüsü verilmiştir. EDS görünüşlerinin ve çıkan analiz 
sonuçlarının aynı olması dolayısıyla tek bir EDS görünüşü verilmiştir. 
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El AN  Series  unn. C norm. C Atom. C Error 

               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]   [%] 

------------------------------------------- 

Al 13 K-series   5.15    6.01   10.19   0.3 

Ti 22 K-series  80.25   93.70   89.55   2.7 

V  23 K-series   0.25    0.29    0.26   0.0 

------------------------------------------- 

        Total:  85.65  100.00  100.00 

 
Şekil 4. N3 kaynaklı numuneye ait EDS analizi 

 
3.2. XRD Analizleri 
 
XRD analizleri sonucu elde edilen XRD grafiği Şekil 5’de,  fazlar ve kristal sisteminde ki birim hücre parametreleri 

Tablo 3’de verilmiştir. 
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Şekil 5. XRD analizleri grafiği 
 

Tablo 3. XRD analizleri bileşikleri ve birim hücre parametreleri 

 

 
Tablo 3’de de görüldüğü gibi kaynak dikişinde hexagonal Ti, kübik Al, hexagonal Al2O3, tetragonal Al3V kristal 

sistemleri oluşmuştur.  Yapıların α, β ve γ  açıları Tablo 3’de verilmiştir. 
 
3.3. Çekme Deneyi Değerleri 
 
Çekme deneyi sonuçlarına göre elde edilen sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Çekme deneyi sonuçları 
 
3.4. Mikrosertlik Değerleri 
 
Elde edilen veriler Şekil 7’de grafik halinde verilmiştir. Şekil 7’de ki mikrosertlik değerleri incelendiğinde N1 
numunesinin mikrosertlik değerleri kaynak dikişinde 400 HV, ana malzeme yüzeyinde 278 HV, ITAB’da 290–370 
HV; N2 numunesinin mikrosertlik değeri kaynak dikişinde 406 HV, ana malzeme yüzeyinde 305 HV, ITAB’da 320-
376 HV; N3 numunesinin mikrosertlik değeri kaynak dikişinde 410 HV, ana malzeme yüzeyinde 265 HV, ITAB’da 
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290-371 HV çıkmıştır. Sertlik deneyi sonuçlarına bakıldığında her iki ana metal tarafında sertlik değerlerinin 
birbirine yakın olduğu Şekil 6’da açıkça görülmektedir. Fakat kaynak arakesitinde sertlikteki artış göze 
çarpmaktadır. Bu yükselmenin sebebinin, XRD sonuçları incelendiğinde de görüleceği gibi kaynak arakesitinde 
oluşan sert fazlar olduğu düşünülmektedir. 

 

 
 

Şekil 7. Sertlik ölçümü yapılan bölgeler ve mikrosertlik değerleri 
 

4. Sonuçlar 
 

 Ti-6Al-4V alaşım çifti PTA kaynağıyla Ar atmosferinde birleştirilmiştir. Kaynak dikişinde mikro yada 
makro çatlağa rastlanmamıştır. 

 Mikrosertlik değerleri ITAB’dan kaynak dikişine doğru artmaktadır. 

 Kaynak dikinde hexagonal Ti, kübik Al, hexagonal Al2 O3, Tetragonal Al3 V fazları oluşmuştur. 

 Kaynak dikişinin karekterizasyonu yapılmış ve N1 numunesinde h1: 30 mm , h2: 4 mm, h3: 0 mm , h4: 15 
mm, h5: 0 mm; N2 numunesinde h1: 40 mm, h2: 4 mm, h3 : 0 mm, h4 : 16 mm, h5: 0 mm; N3 numunesinde  

h1: 43 mm, h2: 4 mm, h3 : 0 mm, h4 : 17 mm, h5: 0 mm çıkmıştır. 
 

Kaynaklar 
 

[1]  Akman, E., Demir, A., Canel, E., Sınmazçelik,T., 2008, Laser welding of Ti6Al4V titanium alloys, Journal of 
Materials Processing Technology. Protec:12338, No.of Pages 9 

[2]  Ding R., Gou Z.X. Wilson A. 2002, Microstructual evolution of a Ti6Al4V alloy during thermochemnical 
prısesing, J.Materials Science and Enginering A, 327:233-245 

[3]  J.C.Ion, 2005, Laser Processing of Engineering Materials: Principles, Procedure And Industrial Application, 
Elsevier, Oxford. 

[4] Titanium Alloys – Ti6Al4V Grade5, 2003 http://www.azom.com. 
[5]  I.J.Polmear, 1981, Light Alloys – Metallurgy of the Light Metals, Edward Arnold (Publishers) Ltd. 
[6]  E.W.Collings, 1984, The Physical Metallurgy of Titanium Alloys, American  Society for    Metals. 
[7]  HAN Ming-chen. Thermohydrogen treatment of titanium alloys [J]. Aerospace Materials and Technology, 

1999(1): 23 27. 
[8]  Applications for Titanium alloys, International Titanium Association, 2003,  http://www.titanium.org. 
[9]  Sui Him M.,Guijun B., Janet F., Ian P.,DepositionofTi–6Al–4V using a high power diode laser and 

wire,PartI:Investigation on the process characteristics, Surface Coatings Technology,202, (2008) 3933–3939 
[10]  http://www.steelforge.com/nonferrous/titanium.htm 

0

100

200

300

400

500

-1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000

M
ik

ro
s
e
rt

li
k
 (

H
V

) 

Mesafe (µm) 

0,5 m/dk lık Kaynaklı Numuneler 

N1 numunesi

N2 numunesi

N3 numunesi



Çalıgülü, U., Dikbaş, H. ve Taşkın, M. 

755 
 

[11] Modgil A., 2003, “Effect of High Speed Maching on Surfacee Topography of Titanium Alloy (Ti6Al4V)” A 
Thesis Presented to the Graduate School of the University of Florida in Pratial Fulfillment of the 
Requirements fort he Degree of Master of Science, University of Florida 

[12] http://www.pro-fusiononline.com/welding/plasma.htm 
[13] Kaluç, E., Taban, E. 2004, Plazma Arkı ile Kaynak ve Endüstriyel Uygulamaları Makine Teknolojileri,  Sayı 

84. 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

756 

 

YÜKSEK AŞINMA DİRENCİNE SAHİP MALZEMELERİN PLAZMA 
ARKI YÖNTEMİ İLE KESİLMESİNDE KESME YÜKSEKLİĞİ VE 

İLERLEME HIZI FAKTÖRLERİNİN KESMEYE ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
Mustafa Refik METLİOĞLU

1
, Mehmet ERMURAT

2 

a
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta:  refik@karcel.com.tr

 

b
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: mermurat@karabuk.edu.tr 

 
 

Özet 
 
Bu çalışmada, yüksek aşınma direncine sahip malzemelerin plazma ark yöntemiyle kesilmesinde işleme 
parametrelerinin, yüzey eğimi, çapak oluşumu ve enerji sarfiyatı yönünden etkileri araştırılmıştır. Kesme 
deneylerinde, 130A’lik tungsten elektrod, plazma gazı ve koruyucu gaz olarak hava, malzeme olarak 10 mm ve 20 
mm kalınlığında yüksek aşınma direncine sahip olan Hardox 400 malzeme kullanılmıştır. Her bir malzeme 
üzerinde, farklı ilerleme hızı ve kesme yükseklikleri olmak üzere 15’er adet kesim işi yapılmak suretiyle toplamda 
30 adet kesme yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgular göstermiştir ki enerji sarfiyatı kesme 
yüksekliğinin artması ve ilerleme hızının azalması ile artmaktadır. Kesme yüzeyinin eğimi ise kesme yüksekliğinin 
düşük olmasına ve ilerleme hızının da gereğinden düşük veya yüksek olmayan ilerleme hızlarına bağlıdır. 
İlerleme hızı gereğinden yüksek olduğu zaman pozitif kesim açısı, düşük olduğu zaman ise negatif kesim açısı 
elde edilmektedir. 

 
Anahtar sözcükler: CNC Plazma arkı ile kesme, plazma kesim yüzeyi açısı, plazma kesmede enerji tüketimi 

 

INVESTIGATION EFFECTS OF STAND-OFF DISTANCE AND FEED 
RATE PARAMETERS ON THE PLASMA ARC CUTTING PROCESS 

OF HIGH WEAR RESISTANCE MATERIALS 
 

Abstract 
 
In this study, effect of process parameters for plasma arc cutting of high wear resistance materials were 
investigated in terms of slope of cutting surface, chip formation and energy consumption. Tungsten electrode with 
the current of 130A, air as both plasma and shielding gases, high wear resistant material (Hardox 400) with the 
thickness of 10mm and 20mm as sample material were used in the cutting experiments. 15 cutting experiments 
were carried out by alternating the feed rate and stand-off distance for each thickness of material, 30 experiments 
in total. The results showed that energy consumption was increased with the increase of stand-off distance and 
decrease of feed rate. The slope of the cutting surface was depended on the lower standoff distance and feed 
rates which were not too low or too high. Positive slope of cutting surface was experimented at the higher feed 
rates and vice versa. 

 
Keywords: CNC plasma arc cutting, Slope of the cutting surface, Energy consumption in plasma cutting 
 

1. Giriş  
 
Plazma arkı ile kesme yönteminde, teknolojik makine ve ekipmanlardaki gelişme sürecine bağlı olarak daha hızlı 
kesme değerlerine ulaşılmaktadır. Diğer kesme yöntemlerine oranla ( örneğin; Oksi-gaz kesme yöntemi ) hem 
daha düzgün bir kesme yüzeyi elde edilebilmekte hem de işletme maliyetlerinin azaldığı görülmektedir. Plazma ile 
kesme yöntemi 1950 yıllarında TIG Kaynak yöntemi uygulanması esnasında gözlemlenmiş olup, ana çıkışı 
oluşturmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte plazma yöntemlerinde de sürekli bir iyileştirme yaşanmış olup, 
Konvansiyonel kuru plazma kesme ile başlayan teknolojik gelişme ilerleyen yıllarda sualtı plazma kesme ve 
günümüzde yüksek yoğunluklu plazma kesme yöntemine kadar gelişmiş ve endüstriyel gelişmelere bağlı olarak 
sürekli iyileştirme çalışmaları süregelmektedir [1]. Plazma arkı ile kesme yönteminde, oksi-gaz kesme 
yöntemlerinde sınırlı kesme kabiliyetine ulaşılan malzemelerin kesilmesi hedeflenmiştir. Plazma ile kesilebilen 
malzemeler arasında yüksek alaşımlı çeliklerin tümü ve hafif metaller bulunmaktadır [2]. 
 
Malzeme plazma arkının ısısıyla ergitilir ve yüksek hızlı koruyucu gazın püskürtülmesiyle ergimiş metal kesim 
bölgesinden uzaklaştırılır. Alüminyum, paslanmaz, bakır ve karbonlu çelikler gibi bir çok metal kesilebildiği gibi 
metal olmayan malzemelerinde kesimi mümkündür.[3] Plazma ile kesilebilen parça kalınlıkları yaklaşık 0,5 
mm’den 150 mm’ye kadar bir aralıktadır. Plazma ile kesme, taşıyıcı ark yöntemi kullanılarak genel olarak elektriği 
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ileten malzemelerde uygulama alanı bulmaktadır [2]. Plazma ile kesme yönteminde kesme kalitesi üzerinde 
malzeme kalınlığına uygun kesim ilerleme hızı uygulanmasının önemli etkisi vardır [4]. Diğer yandan torçun 
oluşturduğu alev huzmesinin de sabit olması ve sürekli bir şekilde aynı oranda parçaya iletilmesi de kesimin 
kalitesini etkileyen diğer bir unsurdur [5]. Aşınma problemine karsı bazı firmalar tarafından aşınmaya dayanıklı 
yeni malzemeler geliştirilmektedir. Hardox serisi çelikler de bu tür malzemelerden birisi olup, özellikle aşınma 
direnci oldukça yüksektir. Bu yönüyle bu çelik türü diğer yüksek dayanımlı çeliklere göre daha uzun ömürlü 
olmakta ve bu özelliğinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır [6,7]. Hardox su verilmiş ve menevişlenmiş bir 
aşınma levhasıdır. Bu ürün 1970 yılında ilk defa piyasaya sunulmuş ve o günden bu güne değişik ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde sürekli olarak geliştirilmiştir [8]. Plazma kesme tezgahı üretici firma kataloglarında sınırlı 
sayıda malzeme gurubu için kesme verileri mevcut olup, çelik konstrüksiyon üretici firmalarda fazla mik tarda 
kullanılan hardox malzeme gurubu için belirlenmiş kesme verilerine ulaşılamamaktadır.  
  
Farklı kalınlıklarda malzemeler, farklı kesme yükseklikleri ve ilerleme hızları kullanılarak kesilmiştir. Kesme 
sonucunda elde edilen kesme yüzey eğimi, kesme esnasında oluşan çapaklar ve sarf edilen enerji miktarı 
bakımından değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 

2. Plazma kesme tezgâhı ve deneysel çalışma  
 
2.1. CNC Plazma kesme tezgâhı 
 
Bu çalışmada Karçelik A.Ş. firması bünyesinde bulunan ve özellikle yüksek alaşımlı çelik malzemelerin 
kesilmesinde kullanılan 130A (Hyperterm HPR 130) CNC Plazma kesme tezgâhı kullanılmıştır. 
 
Tezgâhta 1mm’den 30mm’ye kadar çeşitli kalınlıklarda 2000mmX6000mm boyutlarında malzemeler bilgisayar 
kontrollü olarak kesilebilmektedir. Kesilen malzeme tipine ve kalınlığına göre değişik çeşitlerde elektrot 
kullanılmaktadır. 

 
2.2. Kesme Parametreleri ve deney prosedürü 
 
Kesme sonucunda elde edilen kesme yüzeylerinin ve sarf edilen enerji miktarının incelenebilmesi için bazı 
deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneylerde iki farklı kalınlığa sahip levha malzeme kullanılmış, her malzeme için beş 
farklı ilerleme hızı ve her ilerleme hızı için üç farklı kesme yüksekliği kullanılarak toplamda 30 adet deney 
yapılmıştır. Kesme esnasında torçun parça üzerinde yaptığı hız ilerleme hızı, torç ile kesilen malzeme arasındaki 
mesafe ise kesme yüksekliğidir. Deneylerde kullanılan değişken parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Kesme 
karakteristiğini etkileyen fakat deneylerde sabit tutulan parametreler ise Tablo 2’te verilmiştir.  
 

Tablo 1 Değişken parametreler. 
 

Parametre ismi Simge 1 2 3 4 5 

Malzeme kalınlığı (mm) T 10 20    

İlerleme hızı (mm/d) (10 mm için) V 1800 2100 2400 2700 3000 

İlerleme hızı (mm/d) (20 mm için) V 200 300 400 500 600 

Kesme yüksekliği (mm) H 1 2,5 4   

 
Tablo 2 Sabit parametreler. 

 

Plazma gazı  Hava (71 l/d) 

Plazma koruyucu gazı Hava (36 l/d) 

Plazma Hava Basıncı (Bar ) 7,5  

Elektrot Tungsten (130A) 

Ark Voltajı 130 V 

 
Deneysel çalışmalar için, 200X200X10 ve 200X200X20 mm boyutlarında Hardox 400 aşınmaya dayanıklı çelik 
levhalar kullanılmıştır. Numuneler çeşitli kesme parametreleri kullanılarak 150mm uzunluklarda iç kısımlarından 
kesilerek yarık oluşturulmuştur. Kesme doğrultusuna dik düzlemde kesim bölgesinin kesitinin alındığı düşünülürse 
kesim bölgesi ile ilgili bazı büyüklükler Şekil 1’deki gibidir. 
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Şekil 1. Kesim bölgesi. 
 

Alt ve üst yüzeylerde oluşan kesim genişlikleri kullanılarak Ko değeri elde edilmiştir (1).  Denklem (1)’de Kü 
kesimin üst yüzeydeki genişliği, Ka ise alt yüzeydeki genişliği, Ko ise kesim genişlikleri oranıdır. 
 
Ko=Kü/Ka                                      (1) 

 

3. Bulgular ve Tartışma  
 
Plazma ile kesim yapılırken plazma cihazının yaptığı enerji sarfiyatı ark voltajı, çekilen akım, kesilen malzemenin 
tipi, kalınlığı, kesme yüksekliği ve ilerleme hızı gibi parametrelere bağlıdır. Ark voltajı sabit tutularak yapılan 
kesme işlemleri esnasından tezgâhın şebekeden çektiği akım anlık olarak ölçülmüştür. Diğer yandan kesim 
sonucunda elde edilen kesim yarıklarının üst ve alt yüzeyler üzerindeki genişlikleri ölçülerek üst yüzey ile alt 
yüzey genişliği oranı bulunmuştur. 
 
Yapılan bütün ölçüm sonuçları Şekil 2’de grafiksel olarak gösterilmiştir. Her iki malzeme için kesim yapılırken 
cihazın şebekeden çektiği akımın sonuçları farklı kesme yüksekliklerine göre Şekil 2-a’da, farklı ilerleme hızlarına 
göre ise Şekil 2-b’de gösterilmiştir. Kesim sonucunda alt ve üst yüzeyden alınan ölçüm genişliği değerlerinin 
oranları ise farklı kesme yüksekliklerine göre Şekil 2-c’de, farklı ilerleme hızlarına göre ise Şekil 2-d’de 
gösterilmiştir. 
 
Şekil 2-a’ya göre her iki malzeme için de kesme yüksekliğinin artması cihazın şebekeden çektiği akımın 
artmasına neden olmuştur. Şekil 2-b’de ise ilerleme hızlarının azalması ile çekilen akım artmıştır. Hemen hemen 
bütün numunelerde elde edilen sonuçlar birbirleri ile uyuşmaktadır. Buradan şebekeden çekilen akımın 
yükselmesine yol açan iki türlü mekanizma olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
İlki kesme yüksekliğinin değişmesi ile ilgili; kesme yüksekliğinin artması torçun içindeki elektrot ile kesilen 
malzeme arasındaki mesafenin de artması anlamına gelmektedir. Bu mesafenin artması oluşan arkın ark 
mesafesinin de artmasına yani direncin artmasına neden olmaktadır. Diğeri ise yine ark mesafesinin değişimi ile 
ilgilidir. Fakat bu değişim zamana bağlı bir değişimdir. Düşük kesme hızında kesme işlemi gerçekleştirilirken torç 
yüksek kesme hızındaki kesme işlemine nazaran kesim bölgesine daha uzun süre maruz kalmaktadır. Bu süre 
içerisinde malzemenin elektrota en kısa mesafede bulunan kısmı ergitilerek gaz etkisiyle ortamdan 
uzaklaştırılmakta, dolayısıyla oluşan arkın yolu göreceli olarak uzamaktadır. Bu da direncin artmasına ve fazla 
akım çekilmesine neden olmaktadır. Bu noktadan bakıldığında her iki değişken parametre için akım değerlerinde 
farklılık yaşanmasının temelde tek bir nedeni olduğu söylenebilir. 
 
Kesme yüksekliğinin artması ile çekilen akımda genel olarak bir artma gözlense de özellikle 20mm’lik malzeme 
için 1mm ile 2,5mm kesme yüksekliği değerleri arasında önemli sayılabilecek bir fark yoktur. Bu durumda kesme 
işlemi esnasında torç parçaya yakın olduğu oranda yıpranmaya, aşınmaya ve üzerine ergimiş metal 
sıçramasından dolayı deformasyona maruz kalmakta olduğundan dolayı 2,5mm’lik yükseklik tercih sebebi 
olmalıdır. 
 
Şekil 2-b’de ise her iki malzeme için de torç ilerleme hızının yüksek olduğu kombinasyonlar düşük akım değerleri 
vermektedir. Fakat kesme yüzeyi bakımından değerlendirildiğinde ilerleme hızının yüksek olduğu durumlarda 
eğimli yüzey elde edildiği için gereğinden fazla ilerleme hızı kullanımı tercih sebebi olmaz. 
 
Diğer yandan Şekil 2-c’ye göre kesim yarığının üst yüzey ile alt yüzey genişliği oranının yine kesme yüksekliğinin 
artması ile arttığı görülmektedir. Aynı şekilde Şekil 2-d grafiklerinde yüzey genişliği oranının farklı kesme 
yüksekliklerinde ilerleme hızına göre göstermiş oldukları davranış görülmektedir. Her iki malzemede de ilerleme 
hızının artırılması ile oranın arttığı görülmektedir. 



Çalıgülü, U., Dikbaş, H. ve Taşkın, M. 

759 
 

 
 

Şekil 2. Kesme yüksekliklerinin ve ilerleme hızlarının etkileri. 
 
Bu oranın 1 olması kesme yüzeyinin açısının dik olduğu ve ideal bir kesme elde edildiği anlamına gelmektedir. 
Değerin 1’den büyük olması yarığın üst tarafının alt tarafından daha büyük olduğu anlamına gelmekte yani kesim 
işlemi konik şeklinde gerçekleşmektedir. Kesilerek oluşturulan yarığın konik çıkması (veya kesme yüzeylerinin 
açılı çıkması) her iki değişken için farklı şekillerde meydana gelmektedir. Kesme yüksekliği ile ilişkili olan 
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parametre plazma gazı alevinin parçaya mesafesini belirleyen parametredir. Plazma gaz alevi parçadan 
uzaklaştıkça oran 1’den büyük olacak ve giderek artacak, parçaya yaklaştıkça ise oran 1’e yaklaşacak hatta 1’in 
altına inebilecektir. Büyük olduğunda pozitif kesim açısı, küçük olduğunda ise negatif kesim açısı olarak 
adlandırılır. 
 
Kesimin konik şeklinde olmasına neden olan diğer parametre ise plazma torçunun ilerleme hızıdır. Torç 
gereğinden hızlı hareket ettiği zaman parçanın üst tarafından eritilen malzeme miktarı alt tarafından eritilen 
malzeme miktarından fazla olmaktadır. Kesme yüzeyinin açılı bir şekilde olması özellikle kesme yüzeyi 
kaynak/montaj amaçlı kullanılacaksa problem oluşturmakta, montajın hatasız gerçekleştirilebilmesi için kesme 
işleminden sonra işgücü ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden elde edilen kesim yüzeyi bu çalışmanın 
birinci öncelikli konusudur. 
 
Şekil 2-b ve d grafikleri birbirleri ile karşılaştırıldığında 20 mm kalınlığındaki malzemenin kesilmesinde ortaya 
çıkan orandaki değişim kesme yüksekliğine nazaran ilerleme hızına daha duyarlı olduğu görülmektedir. Yani 
20mm’lik malzemenin kesilmesinde kesme genişlikleri oranı bakımından kesme yüksekliğinin çok büyük önemi 
yoktur. İlerleme hızı değerlerine göre seçim işlemi gerçekleştirilir. 
 
Şekil 2-c ve d grafiklerine göre, 10mm kalınlığındaki malzeme için sadece ilk iki ilerleme hızı (V1 ve V2) için 1mm 
lik kesme yüksekliğinde dik açıya yakın bir kesme yüzeyi elde edilebilmiş. 20mm kalınlığındaki malzeme için 
sadece V2 ilerleme hızı için 2,5mm ve 4mm kesme yüksekliğinde elde edilen kesim dik açıya yakın çıkmıştır. 
 
Grafiklerde bulunan ve şebekeden çekilen akım olarak bahsedilen akım değerleri tezgahın kesim yapmadığı 
zamanlardaki çektiği akımdan arındırılmış bir şekilde sadece ark voltajından kaynaklanan değerlerdir. Hem kesme 
yüksekliğinin hem de ilerleme hızının çekilen akım miktarı değerlerinde etkili olduğu grafiklerden anlaşılmaktadır. 
Fakat gereğinde yüksek ilerleme hızlarında elde edilen kesimler konik yapıda olmaktadır. Kesme yükseklikleri 
dikkate alındığında özellikle 10mm’lik malzemenin kesilmesinde 1mm ile 4mm kesme yükseklikleri 
karşılaştırıldığında fazladan %15’i bulan enerji tüketimi söz konusu olmaktadır. Bu da aylık yaklaşık 7000KW’lık 
enerji tüketimi yapan bir tezgah için dikkate alınması gereken bir durumdur. 
 
Deney numuneleri üzerinde yapılan görsel incelemelerde ilerleme hızının yüksek olduğu numunelerde çapak 
oluşumunun daha az olduğu gözlenmiştir. İlerleme hızının düşük olduğu kesimlerde çapak oluşumunun fazla 
olmasının plazma ve koruyucu gaz olarak kullanılan havanın miktarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 
 
Yapılan kesimlere ait bir fotoğraf Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Yapılan kesimlere ait bir fotoğraf 
 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

 Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda belirtilen şartlar ışığında 10mm’lik malzeme için kesme 
yüksekliğinin 1mm, ilerleme hızının 2100mm/d olması, 20mm’lik malzeme için ise kesme yüksekliğinin 
2,5mm, ilerleme hızının ise 300mm/d olması gerektiği sonucu çıkarılmıştır. 

 İlerleme hızı arttıkça çekilen güç miktarı azalmaktadır. Fakat ilerleme hızının artması diğer yandan 
özellikle 20mm’lik malzeme için kesim yarığının üst bölgesi ile alt bölgesi arasındaki oranın yüksek 
çıkmasına yani kesilen yüzeyin eğimli çıkmasına neden olduğu gözlenmiştir.  

 Kesme yüksekliğinin artması ile çekilen akım yani enerji sarfiyatı artmaktadır. Özellikle ince malzeme için 
kesme yüksekliği az olmalı, malzeme kalınlığı arttıkça kesme yüksekliği de artırılmalıdır. 

 Plazma ve koruyucu gaz olarak kullanılan havanın miktar ve basıncının da kesme yüzeyi üzerindeki etkisi 
araştırılmalıdır. 

 Özellikle uygulanan ilerleme hızı ile ilişkili olan kesme açısının (alev açısı) da takip edilmesi 
gerekmektedir. 
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Özet  
 
Bu çalışmada, 10 mm kalınlığında AISI 430/AISI 1040 çelik çifti alın pozisyonunda, kaynak ağzı açmaksızın, 
keyhole plazma transfer ark kaynak (KPTA) yöntemiyle birleştirilerek, akım şiddetinin kaynaklı bağlantıların 
nüfuziyeti üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Kaynaklı bağlantılar; iki farklı nozul çapı (2.4, 3.2 mm), üç farklı akım 
şiddeti (130, 135 ve 140 A), sabit ilerleme hızı (0.01 m/dak), 1.2 lt/dak. plazma gaz debisi ve 25 lt/dak.’ lık 
koruyucu gaz debisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kaynak sonrası numunelerin ara yüzeyinde meydana gelen 
yapısal değişim, optik mikroskop ve mikrosertlik yardımı ile incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Numunelerin 
mukavemetini tespit etmek amacıyla  çentik darbe testleri uygulanmıştır. Ayrıca, çentik darbe testi uygulanan 
numunelerin kırık yüzeyleri SEM ile incelenerek kırılma tipi belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: KPTA, AISI 430, AISI 1040, Akım Şiddeti.  
 

THE EFFECT OF CURRENT INTENSITY ON PENETRATION DEEP OF 
AISI 430/AISI 1040 STEEL COUPLE WELDED BY KEYHOLE 

PLASMA TRANSFER ARC WELDING PROCESS 
 
 
Abstract  
 
In this study, AISI 430/AISI 1040 steel couple of 10 mm thick which joining in the butt position without 
pretreatment by keyhole plasma transferred arc (KPTA) process, were investigated effect on penetration deep of 
welded samples of current intensity. Welded joints were manufactured selecting two different nozzle diameters 
(2.4, 3.2 mm), three different welding currents (130, 135 and 140 A), constant welding speed (0.01 m/min), 1.2 
l/min plasma gas flow rate, 25 l/min. shielding gas rate. The microstructural changing occurred on interface of the 
welded samples were examined by optical microscopy and microhardness. In order to determine strengthening of 
samples, the notch impact test were performed. In addition, fracture types on the notch impact test sample’s 
fracture surfaces were determined by using SEM 
 
Keywords: KPTA, AISI 430, AISI 1040, Current Intensity.   
 
 
 

1.Giriş  
 
Plazma transfer ark (PTA) kaynağı; tungsten bir elektrod ve iş parçası arasında oluşturulan bir ark vasıtasıyla 
transfer edilmiş ısıyla metallerin birleştirildiği bir koruyucu gaz ark kaynak yöntemi olarak tanımlanır. Ark, yüksek 
hızda bir ark sütunu oluşturmak için bakır alaşımlı bir nozul tarafından daraltılır. Yöntem, ilave bir dolgu metali 
kullanmaksızın yapılır. Genellikle PTA kaynak yöntemi, farklı kalınlığa sahip paslanmaz çeliklerin kaynağında 
kullanılır. Yöntem; aynı zamanda tantalyum ve zirkonyum gibi özel amaçlı malzemelerde ve alüminyum 
alaşımları, titanyum alaşımları, alaşımlı ve karbonlu çeliklerde, bakır ve nikel alaşımlarında kullanılır. Plazma ark 
kaynağında ark oluşumunun TİG kaynağından farkı, oluşan ilk pilot arkın nozulun içerisinde gerçekleşmesidir. Bu 
pilot ark sayesinde arkın iyonize olan gaz, iletken hale geçerek arkın iş parçasına iletilmesini sağlar. Anahtar 
deliği (keyhole) tekniğinde; plazma arkı anahtar deliği oluşturmak için parçanın derinliğine doğru girdiğinden, 
ergiyen metal parçanın yüzeyine doğru çıkar. Plazma ark torcu, kaynak bağlantısı doğrultusunda hareket ettiğinde 
arkın ön kısmında bulunan ergimiş metal plazma arkının kenarlarından dolaşarak arkaya doğru hareket eder ve 
orada katılaşır. Anahtar deliği tekniğinin en önemli üstünlüğü, kaynağın tek pasoda yapılabilmesidir [1-6]. KPTA 
kaynağının enerjisi, lazer ve elektron ışın kaynağından daha az yoğun olmasına rağmen, kaynak nüfuziyeti ve 
maliyet açısından daha avantajlıdır [2]. Bu yöntem, hassas birleştirmeler için ana yöntem olarak birçok 
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uygulamalarda TIG kaynağının yerine geçmiştir. KPTA kaynağı; otomobillerde, uçaklarda, roketlerde, uzay 
araçlarında ve yapı çeliklerinin kaynağında uygulama alanı bulmuştur [3-5]. Kaliteli bir kaynak ve kararlı bir 
anahtar deliği oluşturmak için anahtar deliği boyutunun çok iyi kontrol edilmesi gerekir [6].  
 
Ferritik paslanmaz çelikler, keşfedilmelerini takiben ilk geliştirilen paslanmaz çelik türlerinden biri olmaları 
nedeniyle endüstride oldukça yaygın kullanım alanına sahiptirler. İçeriğindeki alaşım elementlerinin özellikle 
karbonun miktarına bağlı olarak %16-30 Cr içerirler, manyetiktirler, soğuk veya sıcak haddelenebilirler. Ancak; 
tokluk, süneklik ve korozyon dirençleri normalize hallerinde maksimum değeri gösterir. Talaşlı işlenebilme 
kabiliyetleri ve korozyon dirençleri martenzitik paslanmaz çeliklerden daha üstündür. Ferritik paslanmaz çelikler, 
pahalı ve stratejik bir element olan nikel içermemeleri nedeni ile de krom-nikelli östenitik paslanmaz çeliklerden 
daha ekonomiktirler ve bu da, günümüz koşullarında oldukça önemli bir üstünlüktür.  
 
Ferritik paslanmaz çelikler; parlak ve dekoratif görünüşe sahip olmaları, ekonomiklikleri ve yukarıda belirtilmiş 
üstün özellikleri nedeniyle; otomotiv endüstrisi, cihaz yapımı, mutfak ve ev aletleri, kimya, petrokimya endüstrisi, 
gıda endüstrisi, kaynar su kap ve boruları, iç ve dış mimari, buhar üretim ve iletim donanımları gibi çok çeşitli 
kullanım alanlarına sahip olup, dünya paslanmaz çelik tüketiminde östenitik paslanmaz çeliklerden hemen sonra 
en büyük pazar payı ile ikinci sırada yer almaktadırlar [7]. Bu tür çeliklerin ısıl genleşme katsayıları, az alaşımlı 
çeliklerinkine yakındır. Bu özellik, mimari yapılarda olduğu gibi büyük konstrüksiyonlarda sade karbonlu çeliklerle 
bir arada kullanılmaları halinde ısıl genleşme farkının doğuracağı sorunları önler. Buna karşın, bu tür çeliklerin ısıl 
iletkenlik katsayıları normal çeliklerin yarısı kadardır [8,9].  
 
Bu çalışmada; 10 mm kalınlığında AISI 430/AISI 1040 çelik çifti, kaynak ağzı açmadan ve ilave kaynak metali 
kullanmadan, tek pasoda, KPTA kaynak yöntemi ile birleştirilerek, nozul çapının kaynaklı bağlantıların nüfuziyeti 
üzerine olan etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. 
 

2. Malzeme Ve Metot  
 
Deneylerde farklı kimyasal bileşime sahip kalınlıkları 10 mm olan AISI 430 ferritik paslanmaz çelik ile AISI 1040 
çeliği kullanılmıştır. Bu çeliklerin kimyasal bileşimi Tablo 1’ de ve mekanik özellikleri ise Tablo 2’ de verilmiştir. 
KPTA kaynak yöntemi şematik olarak Şekil 1’ de görülmektedir. Keyhole plazma kaynak deneyleri, Thermal 
Dynamics PS 3000 marka plazma kaynak makinesi ile Tablo 3’ de verilen parametreler kullanılarak 
gerçekleştirildi. Aynı levha üzerinde, her parametreye ait kaynak dikişleri 100 mm çekilmiştir. Kaynak 
parametreleri dijital göstergelere göre hassas ayarlanmış ve argon gazı; hem koruyucu gaz, hem de plazma gazı 
olarak kullanılmıştır.  
 

Tablo 1. Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi. 
 

 Kimyasal Bileşim (%) 

Malzeme Fe C Cr Ni Si Mo Mn Cu 

AISI 430 82.644 0.048 16.02 0.022 0.44 0.016 0.610 - 

AISI 1040 97.9 0.391 - - 0.158 - 0.655 0.310 

 

                             Tablo 2. Deneylerde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri 
 

 
 
 
 

 

Malzeme Çekme Dayanımı 
(MPa) 

Akma Dayanımı 
(MPa) 

Uzama 
(%) 

Sertlik 
(HV) 

AISI 430 430-500 210 25.8 160-200 

AISI 1040 518 353 30 155 
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Şekil 1.  Plazma ark kaynak yönteminin şematik görünümü. 
 

Tablo 3. Keyhole plazma kaynağında kullanılan kaynak parametreleri. 
 

Numune 
No 

Akım  
Şiddeti 

(A) 

Plazma  
Gaz Debisi 

(lt/dak.) 

Koruyucu  
Gaz Debisi 

(lt/dak.) 

Kaynak 
 Hızı 

(m/dak.) 

Nozul  
Çapı 
(mm) 

S1 130 1.2 25 0.01 2.4 

S2 135 1.2 25 0.01 2.4 

S3 140 1.2 25 0.01 2.4 

S4 130 1.2 25 0.01 3.2 

S5 135 1.2 25 0.01 3.2 

S6 140 1.2 25 0.01 3.2 

 
Kaynak sonrası, numunelerin birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişimi belirlemek amacıyla; 
numuneler kaynak dikişine dik doğrultuda kesilerek, yüzeyleri 80-1200 zımpara ile zımparalandıktan sonra 3 µm’ 
lik elmas pasta ile parlatılmış, AISI 430 paslanmaz çelik tarafı %50 HCl + %30 H2O + %20 NHO3 bileşimine sahip 
çözelti kullanılarak elektrolitik dağlanmıştır. Dağlama işlemi, 12 V 25 sn. bekletilerek yapılmıştır. AISI 1040 çelik 
tarafı ise %98 alkol + %2 NHO3 ile 3-5 sn. dağlanarak NIKON marka cihazla optik yüzey fotoğrafları çekilmiştir. 
Kaynaklı bağlantıların mekanik davranışlarını belirlemek için, TSE 269 standardına uygun olarak çıkarılan 
numunelere çentik darbe testi uygulanmıştır. Kaynaklı numunelerin çentik darbe testleri INSTRON WOLPERT 
PW30 çentik darbe test cihazında, 300 J kuvvet uygulanarak yapılmıştır. Daha sonra, numunelerin mikrosertlik 
ölçümleri LEICA MHT-10 marka test cihazında HV sertlik skalası ile 200 gr’ lık yük altında 0.5 mm aralıklarla 
gerçekleştirilmiştir. 
 

3. Deney Sonuçları Ve İrdeleme 
 
3.1. Mikroyapı İncelemeleri  
 
130, 135 ve 140 A akım şiddeti, sabit 1.2 lt/dak. plazma gaz debisi ve 2.4 mm nozul çapı kullanılarak birleştirilen 
kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişim, bu bağlantılar üzerinde alınan yüzey 
ve arayüzey makro fotoğrafları (Şekil 2.a ve b) incelenerek değerlendirilmiştir. Bu kaynaklı bağlantılara ait yüzey 
fotoğrafları incelendiğinde; S1 ve S2 numulerin de ergimiş metalin geriye doğru istiflenmesinde ortaya çıkan 
krater yapısında numunelerde düzgün ve eş yükseltide bir dikiş yapısının oluştuğu, ancak;  S3 numunesinde ise 
artan akım şiddeti ve plazma gaz debisinin oluşturduğu kaynak enerji ve sıcaklığı nedeniyle yer yer çöküntüler 
görülmektedir. Çöküntüler özellikle, AISI 430 tarafında oluşmaktadır. Bu durum, artan plazma gaz debisi ve düşük 
ilerleme hızı nedeniyle ısı girişindeki artışın etkisiyle birim hücrenin enerji girdisi etkisinde kalma süresine bağlı 
olarak meydana gelmektedir [10]. Bu kaynaklı numunelerin, arayüzey makro fotoğrafları incelendiğinde, 
numunelerde arzu edilen şarap fincanı şeklinde anahtar deliği profiline ulaşıldığı görülmekted ir Gaz debisinin 
ergiyik metal içerisinde meydana getirmiş olduğu boşaltmanın artması ile beraber dikiş genişliğinde artış 
kaydedilmiştir. S1 no’ lu numunede nüfuziyet derinliği 7 mm iken S2 ve S3 no’ lu numunelerde bu derinlik 7.80 ve 
8 mm olarak, dikiş genişliği 7.70 mm, 8.70 mm ve 10.50 mm olarak ölçülmüştür. 
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(a)                                                   (b) 

 
Şekil 2.a) S3 No’ lu numunenin kaynak yüzey makro görüntüsü,  b) S3 No’ lu numunenin kaynak arayüzey makro 

görüntüsü. 
 

130, 135 ve 140 A akım şiddeti, sabit 1.2 lt/dak. plazma gaz debisi ve 3.2 mm nozul çapı kullanılarak birleştirilen 
kaynaklı bağlantılara ait kaynak sonrası yüzey ve arayüzey makro fotoğrafları (Şekil 3.a ve b) incelenerek 
değerlendirilmiştir. Bu kaynaklı bağlantılara ait dikiş yüzey topoğrafyası incelendiğinde; her üç numunede de 
düzgün ve eş yükseltide bir dikiş yapısının oluştuğu görülmektedir. Bu kaynaklı numunelerin arayüzey makro 
fotoğrafları incelendiğinde, S5 ve S6 no’ lu numunelerde arzu edilen, ilave metal kullanmadan ve kaynak ağzı 
açmadan literatüre uygun olarak anahtar deliği profiline ulaşıldığı ve her üç numunede de kaynak havuzunun iki 
malzeme çifti arayüzeyinde düzgün ve homojen bir dağılım gösterdiği ve artan akım şiddetine bağlı olarak 
numunelerin kaynaklanma derinliklerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Ancak; numunelerin ara kesit 
yüzeylerinde, kaynak merkezinin alt noktasında yeterli kaynaklanma derinliklerine ulaşılamadığı dikkat 
çekmektedir. S4-S6 no’ lu kaynaklı bağlantıların nüfuziyet derinliklerinde artan nozul çapına bağlı olarak azalma 
görülmektedir. Bu durum; nozul çapı ve akım şiddeti arttıkça, ısının daha geniş bir hacme yayılmasıyla meydana 
gelmektedir [12]. Ancak; yüksek plazma gaz debisi ve düşük kaynak ilerleme hızı sebebiyle sıcaklığın artmasıyla 
ITAB, ulaşılan sıcaklığa bağlı olarak büyüme göstermiştir. S4 no’ lu numunede nüfuziyet derinliği 3 mm iken S5 ve 
S6 no’ lu numunelerde bu derinlik 4 ve 5 mm olarak, dikiş genişliği ise 10.20 mm, 11 mm ve 11.50 mm olarak 
ölçülmüştür. Kaynak dikiş genişliğinin ve ITAB’ nin artan nozul çapına bağlı olarak enerji girdisinin artmasıyla 

daha çok genişlediği belirlenmiştir.  
                              

 
(a) (b) 

                                                
                                  
Şekil 3.a) S6 No’ lu numunenin kaynak yüzey makro görüntüsü, b) S6 No’ lu numunenin kaynak arayüzey makro 

görüntüsü. 
           

S1-S6 numunelerinin arayüzeyinde meydana gelen yapısal değişimi gösteren arayüzey optik fotoğrafı Şekil 4’ de 
verilmiştir. Kaynaklı numunelere ait arayüzey (kaynak havuzuna bitişik ITAB-A= AISI 1040 ve ITAB-B= AISI 430) 
mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde; oluşan yapılar temelde benzerlik göstermekte olup, tipik ergitme kaynak 
yöntemi ile yapılan birleştirmelerde ortaya çıkan yapısal değişim görülmektedir. Kaynak havuzuna bitişik her iki 
geçiş bölgesinde çatlak, boşluk ve bağlantısız bölgelerin olmadığı görülmektedir, kaynak dikişinin ITAB-A ve 
ITAB-B taraflarına doğru ilerledikçe akım şiddetinin artışına paralel olarak ITAB’ de tane irileşmesinin olduğu ve 
daha sonra, yapının tamamen küçük taneli homojen bölgeye dönüştüğü görülmektedir. İri taneli bölgede; tane 
sınırlarından başlayan çok sayıda Widmanstätten ferrit, bol miktarda asiküler ferrit adacıkları, çıta ve plaka tip 
martenzit ve tane sınırı ferriti mevcuttur. ITAB-B (AISI 430 ferritik paslanmaz çelik tarafı) bölgesinde ise kaynak 
metaline bitişik bölgede, iri taneli bölgenin ferrit fazlarından meydana geldiği ve yavaş soğuma nedenli tane içi ve 
tane sınırlarında çıta şeklinde yoğun karbürlerin oluştuğu görülmektedir [12-13].  
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Şekil 4. S6 No’ lu kaynaklı bağlantının arayüzeyinden alınan optik mikroyapı fotoğrafı. 

 
3.2. Sertlik Dağılım Sonuçları 
 
S1-S6 numunelerine ait mikrosertlik eğrileri, Şekil 5.a ve b’ de verilmiştir. Sertlik profilleri incelendiğinde; 
numunelerde benzer bir sertlik dağılımının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu dağılım; kaynak havuzunda 
maksimum, esas metale doğru gidildikçe düşüş kaydedilmiştir. Merkezdeki bu yükselme AISI 430 ve AISI 1040’ ın 
esas malzeme sertlik değerinden yüksek bir değerdir. Bu numuneler de sertliğin, ana metalden kaynak merkezine 
doğru karbür oluşumu nedeniyle arttığı açıkça görülmektedir. Kaynak dikişi içerisinde mikrosertlik değerlerinin 
yüksek çıkması; buralarda sertliği arttırıcı krom-karbür fazlarının ortaya çıkması ve ani soğuma sonucunda, ara 
bölgede az oranda da olsa martenzitik yapının ortaya çıkmasından ileri geldiği düşünülmektedir. Kaynak 
merkezinde elde edilen en yüksek sertlik değeri (S6= 515 HV)’ dir. Sonuç olarak; ısı girdisinin yüksek soğutma 
hızının fazla olduğu durumlarda, hem kaynak bölgesinin sertliği yüksek olmakta ve hem de martenzit oluşumu 
arttığından, karbür oluşmayan difüzyonun etkili olmadığı noktalarda da sertlik değerleri artarak, kaynak bölgesinin 
sertlik değerlerine yaklaşmaktadır. Yüksek enerji girdisi sağlayan PTA yöntemiyle; mikroyapıda oluşan yoğun 
karbürlerin, daha homojen bir şekilde dağılması ve yine, yapıda diğer sert fazların bulunması sertliği olumlu yönde 
etkilemiştir. Ayrıca, kaynak içerisinde mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; bu bölgede sertliği artırıcı ani 
soğuma sonucunda az oranda da olsa tamamlanmamış dendritik yapının ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır 
[12-13]. Sertlik profili, kaynak metaline bitişik ITAB-A ve ITAB-B bölgelerinde yani kaynak dikişinin hemen 
bitişiğinde bir düşüş göstermektedir. Bu bölgelerdeki sertlik düşüşü, enerji girdisine bağlı olarak uzun süre ısının 
tesiri altında kalmış olmaları sonucu tane irileşmesi ve konsantrasyon farkından dolayı AISI 1040 tarafında 
karbon, AISI 430 tarafında ise kromun, kaynak metaline difüzyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
 

 
(a)                                                                           (b) 

Şekil 5. S1-S6 Numunelerine ait mikrosertlik grafikleri. 

  

S

AISI 

ITAB- 

S

ITAB- 

AISI 

Geçiş 

bölgesi 

Geçiş 

bölgesi 

Kaynak 

metali 

Asiküler 

ferrit 

Widmanstätten 

ferrit 

Tane içi 

karbürü 

Tane sınırı 

karbürü 

Marten

zit 

Tane sınırı 

ferriti 



Teker, T. ve Özdemir, N. 

767 
 

3.3. Çentik Darbe Test Sonuçları 
 
S1-S9 numunelerine ait çentik darbe test sonuçları değerlendirildiğinde; 2.4 mm’ lik nozul çapı kullanılarak 
birleştirilen numunelerde (S1= 11.75 J, S2= 13.75 J, S3= 14.25 J) ve 3.2 mm’ lik nozul çapı kullanılarak 
birleştirilen numunelerde ise (S4= 5 J, S5= 6 J ve S6= 8 J) maksimum çentik darbe değerleri tespit edilmiştir. 2.4 
mm ve 3.2 mm’ lik nozul çapı ile yapılan bağlantılarda artan akım şiddetine paralel olarak çentik darbe dayanım 
değerlerinde artış görülmüştür. Ancak;  işlem parametreleri incelendiğinde, artan nozul çapının bağlantılarda 
dayanım değerinin düşmesine neden olduğu görülmektedir. Çentik darbe değerindeki bu düşüş, nüfuziyet derinliği 
ve bağlantısız bölgelerin varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bağlantısız bölgenin varlığı ve büyüklüğünün çentik etkisi 
yaratacağı ve yapılan çentik darbe testlerinin kırılma davranışı üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Çünkü; nozul 
çapı büyüdükçe plazma arkının daralarak yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğu üretememesi ve böylece, 
malzemede yeterli nüfuziyete ulaşılamaması, viskoz olamayan malzemede boşluklara neden olmaktadır [12].  
 
Bu alaşımların kaynak işlemi sonrası, martenzitik durum ve tane büyümesinden dolayı korozyon direnci, tokluk ve 
sünekliğinin azaldığı bilinmektedir. Anahtar deliği plazma kaynağının, birleşme mekanizması üzerinde, akım 
şiddeti ve nozul çapının önemli etki sağladığı açıktır. Malzemelerin birleştirilmesinde artan nozul çapının nüfuziyeti 
az bir birleşme yapması nedeniyle, oluşan boşluk ve bağlantısız bölgelerin bağlantıların daha düşük çentik darbe 
dayanım değerlerine sahip olmasına ve mekanik özelliklerinin düşmesine neden olduğu düşünülmektedir [13]. 
Ferritik paslanmaz çeliklerin kaynağında karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi, bu malzemenin 1150 °C’ 
nin üzerindeki sıcaklıklarda tane irileşmesine karşı eğilimleridir. Kaynak sırasında ITAB’ ın bir kısmı, 1150 °C’ nin 
üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısınır ve dolayısı ile bu bölgede, aşırı bir tane irileşmesi olur. Bu tür çeliklerde, 
östenit-ferrit dönüşmesi olmadığından ısıl işlem yardımıyla taneleri küçültmenin olanağı yoktur. İri taneli bir yapı 
haline geçince, gevrekleşirler ve çentik darbe mukavemeti düşer, geçiş sıcaklığı yükselir. Ayrıca, yüksek karbon 
ve krom içeriğine sahip iki metal çiftinin ergitmeli kaynak yöntemi ile birleştirilmesinde, krom-karbür parçacıklarının 
çökelmesi dağılım mukavemetlenmesi sağlar ve kırılganlığa sebep olur [9]. 

 
3.4. Kırık Yüzey İncelemesi 
 
Kaynaklı bağlantıların çentik darbe testi sonrası meydana gelen kırık yüzey fotoğrafları Şekil 6’ de verilmiştir. 
Kırık yüzey fotoğrafları incelendiğinde; çentik darbe testi sonrası, kopan tanelerin kristalin balıksırtı 

görünümünde olduğu ve numunelerin gevrek kırılma mekanizması sergilediği görülmektedir.  
 

                   
 

Şekil 6. S6 no’ lu kaynaklı bağlantıya ait çentik darbe testi sonrası kırılma yüzeyi SEM görüntüsü. 
 

4. Sonuçlar 
 
Çalışmada; AISI 430/AISI 1040 çelik çifti, KPTA tekniğiyle birleştirilmiş olup, elde edilen kaynaklı bağlantıların 
analiz sonuçlarına göre, aşağıdaki genellemeler yapılabilir; 
1. Alın pozisyonunda, ilave tel kullanmadan, kaynak ağzı açmadan, tek pasoda, KPTA yöntemi ile birleştirilen AISI 

430/AISI 1040 çelik çiftinin; makroyapı analiz sonuçlarından, nozul çapı ve akım şiddetinin, birleşme kalitesi ve 
nüfuziyet derinliği üzerinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Numunelerde, artan nozul çapı ve akım şiddetine 
bağlı olarak farklı ergiyik metal profilleri gözlenmiştir. 2.4 mm’ lik nozul çapı kullanılarak yapılan kaynaklı 
bağlantılarda, 8 mm’ lik nüfuziyet ve anahtar deliği şeklinde bir bağlantı elde edilirken, 3.2 mm’ lik nozul çapıyla 
yapılan kaynaklı bağlantılarda, 5 mm’ lik bir nüfuziyet saptanmıştır. Nozul çapının artmasına bağlı olarak, 
nüfuziyet derinliğinde önemli bir düşüş meydana gelmiş olup, istenilen anahtar deliği profiline ulaşılamamıştır.  

S6a S6

b 
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2. Akım şiddetindeki kademeli artışın, nüfuziyet derinliği ve kaynak metali boyut değişimlerinde önemli rol 

oynadığı tespit edilmiştir. Çünkü; kaynak ekseni boyunca birim alanın, artan enerji girdisinin etk isinde kalma 
miktarı artmıştır. 
3. Çentik darbe test deneylerinde en yüksek dayanım değeri; 140 A akım şiddeti ve 2.4 mm’ lik nozul çapı ile 

yapılan S3 numunesinde 14.25 J, en düşük dayanım değeri; 130 A akım şiddeti ve 3.2 mm’ lik nozul çapı ile 
yapılan S4 numunesinde 5 J olarak elde edilmiştir. 2.4 mm’ lik nozul çapı ile yapılan kaynaklı bağlantılarda yüksek 
ısı girdisi nedeniyle nüfuziyet derinliğinin artış göstermesi, bu bağlantılardaki çentik darbe dayanım değerlerinin 
artmasına neden olmuştur. 
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Özet 
 
Taguchi metodu, deney tasarımı ve optimizasyonunda önemli bir araç olarak bir çok çalışmaya yön vermiştir. Bu 
çalışmalarda en az sayıda deney yapılarak yapılmayan deneylerin sonuçlarını tahmin etmek çoğunluğu teşkil 
etmektedir. Bu çalışmada ise, Taguchi yöntemi optimizasyon için kullanımıştır. Evans tarafından yayınlanan 
referanslardan elde edilen deney sonuçları Taguchi yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar, çekme 
gerilmesi, akma gerilmesi ve yüzde uzama sonuçlarına göre değerlendirilmişlerdir. Parametre seçiminde karbon 
eşdeğeri formülü kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda en yüksek değerleri veren optimize edilmiş parametreler 
ortaya çıkarılabilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Taguchi Yöntemi, Kaynak Metali, Karbon eşdeğeri formülü 

 

1. Giriş 
 
Genetik algoritmalar bilindiği gibi bir en iyileme metodudur. Bu yöntemle, yapılmış deneylerin sonuçları 
kullanılarak deneyin parametrelerinin ve seviyelerinin deneye katkıları belirlenir ve elde edilecek biz dizi denklem 
çarpanı ile yapılmayan ara değer  sonuçları Genetik Algoritmalar ile tahmin edilebilir. İstatistiksel deney 
tasarımının amacı minimum zaman, kaynak ve harcama ile maksimum anlamlı verileri toplamaktır. Bundan dolayı 
deney tasarımı geleneksel yöntemlerden farklı olarak ve araştırmalara yeni bir yaklaşım getirir.  Geleneksel deney 
tasarım yöntemleri yüksek malzeme maliyeti, uzun zaman ve kaynak gerektiren yöntemlerdir. Taguchi Metodu, 
parametre tasarımı, sistem tasarımı ve tolerans tasarımı üzerine kurulmuş bir deney tasarım ve/veya 
optimizasyon yöntemidir. En yaygın olarak, kalite güvence sistemleri kapsamında toplanan verilerin, istatistiksel 
analizinde kullanılmaktadır. Taguchi’nin deney tasarım metodu, farklı parametrelerin, farklı seviyeleri arasından 
optimum kombinasyonu saptamak adına oldukça yararlı bir yöntemdir. 
 
Deney Tasarımı ilk olarak 1920 lerden sonra ünlü İngiliz istatistikçi R.A. Fisher [1] tarafından geliştirilmiştir. Fisher 
aritmetik düzenlemenin en uygun yolunun varyans analizi olduğunu söylemiştir [2]. Bir çok alanda Taguchi 
yöntemi test edilmiş ve doğruluğu kanıtlanmıştır. Kaynak yöntemleri için uygulanan Taguchi metodları oldukca 
çeşitlidir. Bu çalışmalar daha kaynak parametreleri ile çalışılmış ve bu parametrelerin genel kaynak kalitesi 
üzerine etkisi incelenmiştir[3-8].  
 
Bu çalışmada ise sadece kaynak metali bileşimi dikkate alınarak Taguchi metodunun kaynak metaline 
uygulanması ile elde edilen sonuçların optmizasyonu ve uygulanabilirliği araştırılmıştır. 
 

2. Deneysel metodlar 
 
Talaş [9] tarafından asiküler ferrit yapısının kaynak bölgesi dayanımı ve deformasyon özelliklerine etkisini 
belirlemeyi amaçlayan bir çalışma yapılmıştır. Tablo 1’de verilen 14 farklı alaşım elementlerinin etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. 14 elementin kimyasal kompozisyonları, çekme deneyi, akma gerilmesi ve yüzde 
uzaman sonuçları verilmektedir [9, 10-20]. Toplam 193 adet sonuç verilmiştir. Bu çalışmanın deney verileri 
Genetik algoritma programında analiz edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. Bu deney çalışmasında tablo 1’da 
görüldüğü gibi normalde 14 bileşen bulunmaktadır. Genetik algoritma performansını arttırmak için parametre 
sayısı denklem 1’de verilen karbon eşdeğerlilik formülüne göre azaltılarak. Tablo 2’de görüldüğü gibi toplam 
parametre sayısı 10’a düşürülmüştür.  
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Tablo 1. Talaş (9) tarafından çalışmasında kullanılan alaşım elementleri 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C Mn Si Cr Ni Mo V Ti Nb Al B Cu N O 

 
Tablo 2. Karbon eşdeğerlilik formülüne göre parametre sayısı 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C Mn+Si Cr+Mo+V Ti Nb Al B Ni+Cu N O 

 
Tablo 3. Deney parametreleri seviye sayıları, minimum ve maksimum oranlar 

 

Parametre Seviye Sayısı 
Minimum 
Değer 

Maksimum 
Değer 

C 45 0,035 0,152 

Mn+Si 87 0,08 2,31 

Cr+Mo+V 24 0,01701 2,577 

Ti 72 0,0002 0,066 

Nb 12 0,00045 0,088 

Al 35 0,0003 0,082 

B 47 0,0001 0,02 

Ni+Cu 14 0,05 3,49 

N 20 0,004 0,083 

O 28 0,025 0,058 

 
Tablo 3’de kullanılan alaşım elementlerinin (parametrelerin) minimum ve maksimum seviyeleri ile kaç seviyeye 
sahip oldukları görülmektedir. Normal şartlar altında bu deney tam faktöriyel olarak gerçekleştirilmek istense idi 
yaklaşık 10

15 
adet deney yapılması gerekmektedir. Bu uygulamanın amacı geliştirilen yazılımın ve buradan elde 

edilecek formülasyonun deney yapılmamış noktalardaki sonuçları doğru tahmin edip etmeyeceğini belirlemek 
olduğundan eldeki verilerden 183 adedi genetik algoritma uygulamasında kullanılmış, rastgele seçilen 10 tanesi 
formülasyonu test etmek için ayrılmıştır.  Deney için gerekli veriler elle girilmiştir. 
Deneyin parametre ve seviyeleri tanımlandıktan sonra analiz tanımlaması yapılır. Bu deney çalışması için a) 
Çekme Gerilmesi, b) Akma Gerilmesi ve c) Yüzde Uzama analiz çalışması yapılmıştır. Deney analiz tanımlaması 
yapıldıktan sonra genetik algoritmalar ile analiz yapmak için üstel denklem ile analiz için denklem 2 ve quadratik 
denklem ile analiz için denklem 3 kullanılmıştır.  
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Her bir analiz sonuçları sisteme kaydedilmiştir. Üstel ve quadratik denklem ile analiz için genetik algoritma 
parametreleri nüfus:200, çaprazlama oranı: 0.8, mutasyon oranı:0.15, mutasyon parametresi:4 ve toplam 
iterasyon sayısı:10000 olarak atanmış ve sonuçlar incelenmiştir.  
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Tablo 4’de görüldüğü gibi kullanılan data gruplarının kendi içerisindeki benzerlikleri oldukça düşüktür. P 
değerlerinin 0.0001 olması her bir verinin birbirinden çok farklı olduğunu göstermektedir. Sadece Akma dayanımı 
değerlerinde kısmi gruplaşma olmasından dolayı P değerinin diğerlerine göre daha yüksek çıktığı görülmektedir. 
Ancak referans alınan 0.01 değerinden daha düşük olduğu için temsil açısından bir sorun teşkil etmemektedir. 
Standart sapma değerleri bütün data grupları için olduça düşüktür. Tekbir istisna olarak Mo grubu yüksek 
çıkmıştır. Bunun sebebi molibdendeki bileşim sayısının çok az olmasıdır ve Mo minimum ve maksimum değerleri 
arasındaki aralığında dar olmasıdır. Enfazla molibden ilavesi kaynak metallerinde 0.05 dir [21]. Bütün veri grupları 

 0.05 için anlamlı çıkmıştır. Güven aralıkları (CI) %95 olarak seçilmiştir ve bu verilere bakıldığında kullanılan 
bileşimlerin düşük karbonlu ve düşük karbon-düşük alaşım gruba girdiğini göstermektedir[9].  
 

Tablo 4 Verilerin değişkenleri ve durumları için istatistiksel analiz sonuçları 
 

 C Mn Si Cr Ni Mo V Ti Nb 
B 
(ppm) 

Min. 0,038 0,58 0,2 0.0003 0,03 0,005 0,0003 0,0004 0,00045 2 

Maks. 0,152 1,85 0,95 2,56 3,46 1,11 0,1 0,05 0,094 48 

Ort 0,0704 1,198 0,366 0,102 0,156 0,021 0,011 0,01 0,002 2 

Std. 
Hata 

0,0018 0,037 0,010 0,0327 0,0515 0,0108 0,00135 0,0012 0,00124 1,1 

P(two tailed) <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,0022 0,003 0,0498 <0.0001 <0.0001 0,0005 <0.0001 

Önemi 
(Significant) 
(α=0.05) 

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

CI(95%) 
0,066 to 
0,074 

1,125 to 
1,271 

0,346 to 
0,386 

0,0377 
to 
0,167 

0,054 to 
0,258 

0,0001 to 
0,043 

0,0086 to 
0,0139 

0,0076 to 
0,0124 

0,002 to 
0,0069 

4 to 8.4 

 Cu AF FSP TSF (TBF) 
Ç.G 
(YS) 

UTS 
% Uz. 
( EL) 

Sertlik 
(HRD) 

CVT 

Min. 0,02 0 (Cr)* 0.93(Cu) 0(Cr) 390(Si) 450(C) 18%(Cr) 158(Si) +25C(Cr) 

Maks. 1,4 88.79(Cu) 100(Cr) 57.75(V) 810(Cr) 860(Cr) 36%(C) 312(Cr) -70C(V) 

Ort. 0,03 56,02 22,12 17,73 490 560 28 217 -45 

Std. Hata 0,01339 2,326 2,024 1,062 6,527 5,905 0,3241 2,624 1,828 

P(two tailed) 0,0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,0047 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Önemi 
(Significant) 
(α=0.05) 

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

CI(95%) 
0,025 to 
0,078 

46,61 to 
55,83 

24,50 to 
32,53 

16,99 to 21,20 
481,8 to 
507,6 

556,1 to 
579,5 

27,33 to 
28,62 

212,7 to 
223,1 

-45.05 to 
-37.80 

* Gözlemlenen minimum ve maksimum değerlerin gruplardaki yüzde ağırlıklarını göstermektedir. 

 

3.1. Çekme Gerilmesi Analiz Sonuçları 
 
Şekil 1’de üstel denklem ile yapılmış olan analizin korelasyon dağılım grafiği verilmiştir. Burada %10’dan büyük 
olan hataların çoğunun alt kısımda %10’luk alt sapma çizgisinde olduğu görülmektedir. Şekil 2’de quadratik 
denklem ile yapılmış olan analizin korelasyon dağılım grafiği verilmiştir. Burada %10’dan büyük olan hataların 
çoğunun yine alt kısımda %10’luk alt sapma çizgisinde olduğu görülmektedir. Ancak hatanın üstel denkleme göre 
daha az olduğu söylenebilir. Her iki grafiğe bakıldığında quadratik denklemden elde edilen sonuçların daha fazla 
%10’luk hata alanı içinde olduğu görülmektedir. Buda sonuç değerlendirmesinde quadratik denklemin daha iyi 
sonuç verebileceğini gösterir. Üstel denklemde maksimum hata %13 iken quadratik denklemde maksimum hata 
%15’dir.  %10’dan büyük hata sayısı üstel denklemde 5 adet iken quadratik denklemde %10’dan büyük hata 
sayısı 3 adettir.  Tablo 5’de geliştirilen formülasyonu test etmek amacıyla ayrılmış olan 10 adet deney 
parametreleri ile parametre seviyeleri verilmektedir. Bu deneylerin çekme, akma ve yüzde uzama değerleri gerçek 
deney sonucu olarak bilinmektedir.   
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Şekil 1. Üstel denklem ile çözümün korelasyon dağılım grafiği 
 

 
 

Şekil 2. Quadratik denklem ile çözümün korelasyon dağılım grafiği 
 

Genetik algoritmalar ile elde edilen 21 adet W çarpan değerleri,  üstel denklem 1 ve quadratik denklem 2’de 
yerlerine konulduğunda elde edilen sonuçlar gerçek deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları 
her bir denklem için ayrı ayrı incelenmiş ve sonuçlar tablo 6’da listelenmiştir.  Görüldüğü gibi elde edilen sonuç 
değerleri %10 alt-üst hata sınırlarının içerisindedir. Ortalama hata %3, tekil hatalar ise kabul edilebilir sınır 
değerler arasındadır. İki denklem türü karşılaştırıldığında en iyi sonucun quadratik denklemden elde edildiği 
görülmektedir. Quadratik denklemin ortalama hata oranı %1,7 iken üstel denklemin hata oranı %3’dür.  
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Tablo 5. Deney içerisinde yapılmayan 10 adet deneyin parametreleri ve seviyeleri 

 

Deney  
No 

C Mn+Si Cr+Mo+V Ti Nb Al B Ni+Cu N O 

1 0,038 1,3 0,047 0,0055 0,0022 0,0005 0,0002 0,06 0,007 0,049 

2 0,07 2,1 0,047 0,0055 0,0022 0,0005 0,0002 0,06 0,006 0,046 

3 0,07 1,59 0,047 0,0055 0,0022 0,0005 0,0002 0,06 0,006 0,035 

4 0,048 2,18 0,277 0,0055 0,0022 0,0005 0,0002 0,06 0,007 0,039 

5 0,076 1,85 0,047 0,0055 0,0022 0,0005 0,0002 1,43 0,007 0,039 

6 0,078 1,53 0,047 0,019 0,0022 0,0005 0,0002 0,06 0,007 0,033 

7 0,081 1,72 0,03545 0,0005 0,0005 0,006 0,0002 0,06 0,005 0,046 

8 0,076 1,66 0,03565 0,033 0,094 0,0005 0,0005 0,06 0,009 0,043 

9 0,069 1,92 0,03545 0,046 0,0005 0,0001 0,0005 0,06 0,008 0,029 

10 0,067 1,88 0,03545 0,064 0,0005 0,0005 0,0122 0,06 0,008 0,03 

 
 

Tablo 6. Üstel ve Quadratik denklem ile hesaba katılmayan deney sonuçlarının tahmini 

 

Deney  
No 

Çekme 
Gerilmesi 
Deney Sonucu 

GA  
Üstel Denklem 
Tahmini 

Hata Oranı 
(%) 

GA  
Quadratik 
Denklem 
Tahmini 

Hata Oranı 
(%) 

1 500 476 5,04 488 2,46 

2 590 586 0,68 589 0,17 

3 550 536 2,61 529 3,97 

4 620 655 5,34 612 1,31 

5 650 663 1,96 636 2,20 

6 540 558 3,23 542 0,37 

7 540 528 2,27 552 2,17 

8 680 723 5,95 654 3,98 

9 590 576 2,43 586 0,68 

10 600 595 0,84 598 0,33 

Ortalama Hata 3,036 %  1,764 % 

 
Çekme gerilmesi değerini maksimum yapmak için parametre seviyeleri ikinci bir genetik algoritma hesabına tabi 
tutulduğunda alaşım elementlerinin maksimum seviyeleri çekme deneyi sonucunu maksimum yapan seviyeler 
olduğu gözlemlenmiştir. Alaşım elementlerinin maksimum seviyeleri denklemde yerlerine konulduğunda Üstel 
denklem için 1265 MPa Quadratik denklem için ise 1308 MPa bir değer tahmin edilmiştir.  Yapılmış deney 
sonuçları içerisinde elde edilen maksimum çekme gerilmesi sonucu 810 MPa dır.  
 

3.2. Akma Gerilmesi Analiz Sonuçları 
 
Şekil 3’de üstel denklem ile yapılmış olan, şekil 4’de quadratik denklem ile yapılmış olan analizin korelasyon 
dağılım grafiği verilmiştir. Burada üstel denklem ile yapılmış analizde denklem sonuçlarının quadratik denklem ile 
yapılmış analiz sonuçlarına göre belirtilen hata oranları arasında olduğu görülmektedir.  
 
Üstel denklemde maksimum hata %20 iken quadratik denklemde maksimum hata %24’dür.  %10’dan büyük hata 
sayısı üstel denklemde 12 adet iken quadratik denklemde %10’dan büyük hata sayısı 16 adettir. Bu durumda 
üstel denklemden elde edilen sonuçta %10’dan büyük hata sayısının 12 olması diğer quadratik denklem türüne 
göre bir avantajdır.  
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Şekil 3. Üstel denklem ile çözümün korelasyon dağılım grafiği 

 

 
 

Şekil 4. Quadratik denklem ile çözümün korelasyon dağılım grafiği 
 

Quadratik denklem türünden %10’dan büyük hata sayısının 24 olması ve aynı zamanda maksimum hatanın %24 
olması ise bir dezavantajdır, burada üstel denklemden elde edilen sonuç quadratik denkleme göre daha iyid ir 
denilebilir ancak bunu kesin bir hükme bağlamak yerine deneyi hesaplamaya alınmamış verilerin sonuçlarına 
bakılarak bir yorum yapmak daha uygundur. Genetik algoritmalar ile elde edilen 21 adet W çarpan değerlerinin,  
üstel denklem 1 ve quadratik denklem 2’de yerlerine konulduğunda elde edilen sonuçlar gerçek deney sonuçları 
ile karşılaştırılmıştır.  
 
Genetik algoritmalarda hesaba katılmayan 10 adet deney sonucunun üstel denklem ile sonuç tahmini tablo 7’de 
verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi elde edilen sonuç değerleri %10 alt-üst hata sınırlarının içerisindedir. Üstel 
denklemde ortalama hata %3,75 tekil hatalar ise kabul edilebilir %10 sınır değerleri arasındadır. Akma gerilmesi 
değerini maksimum yapmak için parametre seviyeleri ikinci bir genetik algoritma işlemine üstel ve quadratik 
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denklem ile tabi tutulmuştur. Tablo 8’de görüldüğü gibi üstel denklem ile alaşım elementi seviye optimizasyonu 
yapıldığında bütün alaşım elementlerinin maksimum seviyeleri akma gerilemesi değerini maksimum yapmaktadır. 
Ancak quadratik denklem ile seviye optimizasyonu yapıldığında Bor (B) ve Oksijen (O) elementlerinin minimum 
seviyeleri ve geri kalan diğer elementlerin maksimum seviyeleri akma gerilmesini maksimum yapmaktadır. 
 

Tablo 7. Üstel denklem ile hesaba katılmayan deney sonuçlarının hesaplanması 

 

Deney  
No 

Akma 
Gerilmesi 
Deney Sonucu 

GA  
Üstel Denklem 
Tahmini 

Hata Oranı 
(%) 

GA  
Quadratik 
Denklem 
Tahmini 

Hata Oranı 
(%) 

1 410 406 0,99 415 1,20 

2 510 503 1,39 514 0,78 

3 480 462 3,90 460 4,35 

4 570 549 3,83 554 2,89 

5 570 573 0,52 557 2,33 

6 460 494 6,88 473 2,75 

7 440 447 1,57 472 6,78 

8 610 666 8,41 574 6,27 

9 540 513 5,26 525 2,86 

10 550 525 4,76 533 3,19 

Ortalama Hata 3,75  3,34 

 
Üstel denklemden elde edilen maksimum akma gerilmesi değeri 1326 MPa, quadratik denklemden elde edilen 
maksimum akma gerilmesi değeri 1242 MPa dır. Burada akma gerilmesi değerlerinin çekme gerilmesi 
değerlerinden daha büyük çıkmasının sebeplerinin biri, genel hata oranın %10 civarında olmasıdır. Bu değeri tam 
doğru değer olarak almak araştırmacıyı yanıltabilmektedir.  
 

Tablo 8. Maksimum akma gerilmesi için üstel ve quadratik denklem ile akma gerilmesi 
 

Parametre Üstel Quadratik 

C 0,152 0,152 

Mn-Si 2,31 2,31 

Cr-Mo-V 2,577 2,577 

Ti 0,066 0,066 

Nb 0,088 0,088 

Al 0,082 0,082 

B 0,02 0,0001 

Ni-Cu 3,49 3,49 

N 0,083 0,083 

O 0,058 0,025 

Sonuç 1326 MPa 1242 MPa 

 
3.3. Yüzde Uzama Analiz Sonuçları 
 
Şekil 5’de üstel denklem ile yapılmış olan analizin korelasyon dağılım grafiği verilmiştir. Burada %10’dan büyük 
olan hataların çoğunun alt kısımda %10’luk üst sapma çizgisinde olduğu görülmektedir. Şekil 6’da quadratik 
denklem ile yapılmış olan analizin korelasyon dağılım grafiği verilmiştir. Burada %10’dan büyük olan hataların 
çoğunun yine üst kısımda %10 luk üst sapma çizgisinde olduğu görülmektedir.  
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Şekil 5.  Üstel denklem ile çözümün korelasyon dağılım grafiği 
 

 
 

Şekil 6. Quadratik denklem ile çözümün korelasyon dağılım grafiği 
 
Hata sayısı her iki denklem türü içinde eşit orandadır. Üstel denklemde maksimum hata %20 iken quadratik 
denklemde maksimum hata %23’dür.  %10’dan büyük hata sayısı üstel ve quadratik denklemde 38’dir. Bu 
durumda üstel denklem ile quadratik denklem arasında çok fazla bir fark bulunmamaktadır. Quadratik denklemin 
hata oranı üstel denklemden %3 daha fazladır.  Ancak hata oranının % 20 olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer bu 
değerler araştırmacı tarafından kabul edilebilir bir sapma aralığı ise kullanılabilir. Hata miktarını düşürmek için 
genetik algoritma parametreleri değiştirilerek iterasyon sayısı 20 bin yada 30 bine yükseltilerek tekrar hesaplama 
yapılabilir yada farklı bir denklem ile çalışma yürütülebilir. Genetik algoritmalarda hesaba katılmayan 10 adet 
deneyin üstel ve quadratik denklem ile elde edilmiş yüzde uzama sonucun tablo 9’da verilmiştir. Üstel denklemde 
maksimum hata %11,59 ile 4 nolu deneydir. Quadratik denklemde ise maksimum hata %10,64 ile 8 nolu 
deneydir. Üstel denklemde ortalama hata %4,48 dir, tekil hatalar ise biri dışında kabul edilebilir %10 sınır 
değerleri arasındadır. Quadratik denklemde ise ortalama hata oranı %4,39 dur. Üstel ve quadratik denklemlerin 
ortalama hata oranları neredeyse birbirine eşittir.  Yüzde uzama değerini maksimum yapmak için parametre 
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seviyeleri ikinci bir genetik algoritma işlemine tabi tutulmuştur. Maksimum yüzde uzama için seviye optimizasyonu 
yapıldığında alaşım elementlerinin seviyeleri tablo 10’da görülmektedir. 
 
Üstel denklem için Mn+Si ara değer, Ti, N ve O’nun maksimum seviye, geriye kalanlar ise minimum seviye 
değerlerini almış ve sonuç %40.32 olarak verilmiştir. Quadratik denklem için Ni+Cu ara değer,  N ve O’nun 
maksimum seviye, geriye kalanlar ise minimum seviye değerlerini almış ve sonuç 33,4 % olarak verilmiştir. 
Tabloda iki farklılık kendini göstermektedir. Bunlar; Üstel denklemde Titanyumun maksimum quadratik denklemde 
ise minimum değer alması, yine üstel denklemde Ni-Cu’nun minimum seviye alırken quadratik denklemde ise ara 
değer almasıdır. Titanyumun maksimum seviye ile minimum seviye arasındaki farkın deneye katkısı toplam %2 
dir.  Yine Ni+Cu’nın maksimum seviye ile minimum seviye arasındaki farkın deneye katkısı toplamda %2 dir.  
Ni+Cu değerlerinin artması yüzde uzama değerini düşürmektedir.  
  

Tablo 9. Üstel denklem ile hesaba katılmayan deney sonuçlarının hesaplanması 
 

Deney  
No 

Yüzde Uzama 
Deney Sonucu 

GA  
Üstel Denklem 
Tahmini 

Hata Oranı 
(%) 

GA  
Quadratik 
Denklem 
Tahmini 

Hata Oranı 
(%) 

1 31 31,8 2,52 29,8 4,03 

2 28 26,8 4,48 25,8 8,53 

3 28 28,2 0,71 27,8 0,72 

4 26 23,3 11,59 24,5 6,12 

5 27 25,7 5,06 27,4 1,46 

6 29 28,5 1,75 27,6 5,07 

7 28 26,8 4,48 27,5 1,82 

8 21 22,2 5,41 23,5 10,64 

9 26 27,9 6,81 25,4 2,36 

10 24 24,5 2,04 24,8 3,23 

Ortalama Hata 4,484  4,397 

 
Tablo 10. Maksimum yüzde uzama için üstel ve quadratik denklem sonuçları 

 

Parametre Üstel Quadratik 

C 0,035 0,035 

Mn-Si 0,8 0,8 

Cr-Mo-V 0,017 0,017 

Ti 0,066 0,0002 

Nb 0,00045 0,00045 

Al 0,0003 0,0003 

B 0,0001 0,0001 

Ni-Cu 0,05 1,157 

N 0,083 0,083 

O 0,058 0,058 

Sonuç 40,32 % 33,4 % 

 
4. Genel Sonuçlar 
 
1. Üstel ve quadratik denklemler akma ve çekme dayanımları için oldukça iyi sonuçlar vermektedir. 
2. Bu denklemler genel amaçlı denklemler olduğu için genel performansı oldukça iyidir.  
3. Yüzde uzamada hata oranı diğerlerine göre biraz daha fazladır bu sapmalar ölçümden veya bu verilerin 

istatistiksel olarak çıkarımından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.   
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Özet 
 
Bu çalışmada, ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) levha ile düşük karbonlu çelik levhalar; TIG, MIG ve örtülü 
elektrod ark kaynak yöntemleri ile birleştirilmiş ve birleştirilen malzemelerin çekme, eğme, çentik darbe dayanımı 
ile mikrosertlik ve mikroyapı özellikleri incelenmiştir. Çekme testleri sonucunda; malzemelerin kaynak metali veya 
ısı tesiri altında kalan bölgeden (ITAB) ayrılmadığı, kopmanın düşük karbonlu çelik malzemede meydana geldiği 
tespit edilmiştir. Eğme testlerinde; numuneler 180˚ eğildiklerinde, sadece örtülü elektrod ark kaynaklı numune 
≈130°’lik açıda çatlama görülmüş, diğer kaynaklı numunelerde gözle görülebilir bir kaynak hatasına 
rastlanılmamıştır. Çentik darbe testlerinde, ferritik paslanmaz çeliğin ITAB’ında tane irileşmesinden dolayı, çentik 
darbe kırılma enerjileri, kaynak metali ve esas metallerden düşük ölçülmüştür. Mikrosertlik testleri sonucunda, tüm 
kaynak yöntemlerinde en yüksek sertlik değeri kaynak metalinde ölçülmüştür. Mikroyapı incelemelerinde, 
kullanılan kaynak yönteminin ısı girdisine bağlı olarak, ferritik paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çeliğin ITAB 
bölgesinde tane irileşmesinin meydana geldiği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: TIG, MIG, Örtülü elektrod ark kaynağı, AISI 430 ferritik paslanmaz çelik, düşük karbonlu çelik. 

 

AN INVESTIGATION ON JOINABILITY OF THE LOW CARBON 
STEEL AND FERRITIC STAINLESS STEEL BY DIFFERENT 

WELDING METHODS 
 
 

Abstract 
 

In this study, ferritic stainless steel (AISI 430) and low carbon steel sheets with were joined by TIG, MIG and 
Shielded metal arc welding methods. Mechanical properties of the welded samples were investigated in terms of 
tensile strength, bending strength, notch impact strength, microhardness. The metallurgical properties of welded 
metal were evaluated. The results of the tensile test indicated that separation was not occured on weld metal or 
heat affected zone (HAZ). In that case fracture was observed at low carbon steel side in the all samples. Bending 
test samples (180º bend), the cracking was seen only shielded metal arc welding samples in approximately 130º 
angle. From the other welded samples any visible welding error were not observed. According to the notch impact 
test, due to grain growth occurred in the HAZ of the AISI 430, impact energy was measured lower than weld metal 
and base metal. Microhardness tests showed that the highest hardness was obtained in the weld metal for all 
welding condition used in this work. In microstructure evaluation, the grain growth was observed in the HAZ of the 
AISI 430 ferritic stainless steel and low carbon steel depending on the exerted welding method’s heat input. 
 
Key words: TIG, MIG, Shielded metal arc welding, AISI 430 ferritic stainless steel, low carbon steel. 

 

1. Giriş 
 
Gelişmekte olan ülkemiz endüstrisinin paslanmaz çeliklere olan gereksinimi her geçen gün artmaktadır [1-4]. 
Paslanmaz çelikler; petro-kimya, kimya, gıda endüstrisinde kullanılan depolama tankları, basınçlı kaplar [4-8], 
mutfak eşyaları [9,10], kara ve deniz taşıtları üretimi gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır [11]. 
Paslanmaz çeliklerin büyük bir bölümünün kaynak kabiliyeti yüksektir [12], ancak hatasız kaynak edilebilmeleri ve 
servis koşullarında yeterli özellikleri sağlamaları için bu tür çeliklerin kaynağında izlenmesi gereken birçok kural 
bulunmaktadır. Bir alaşımın yaygın ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi iyi derecede kaynak edilebilir olmasına 
bağlıdır ve yalnızca bu neden bile, ferritik ve martenzitik paslanmaz çeliklerin yaygın biçimde kullanılabilmesini 
geçmiş yıllarda fazlasıyla etkilemiştir [13].  
 



Kaya, Y. ve diğerleri 

780 
 

Ferritik paslanmaz çelikler genel korozyon direncinin karbonlu çeliklerden daha üstün olduğu uygulamalarda, 
örneğin otomobil egzost sistemlerinde kullanılırlar. Egzost borularının ve bağlantılarının kaynak edilmesinden 
dolayı da ferritik paslanmaz çeliklerin kaynak kabiliyeti artan bir ilgi görmeye başlamıştır [13,14]. 
 
Günümüz endüstrisinde kullanılan malzeme çeşitlerinin artması farklı özellikler gerektiren yerlerde farklı meta l 
bağlantılarının gerekliliği ve özellikle son yıllarda ekonomik faktörlerin giderek önem kazanması farklı özelliklere 
sahip malzemelerin birbirleriyle birleştirilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır [7,15-18]. Böylece farklı metallerin 
kaynakla birleştirilmesi ile o malzemelerin spesifik özelliklerinden birlikte yararlanılmaktadır [19]. Farklı metallerin 
kaynağı, genellikle katı hal kaynak yöntemleri [17]  ile yapılmasına rağmen TIG, MIG ve elektrik ark kaynak 
yöntemleri ile de yapılabilmektedir [7,15]. 
 
Bu çalışmada, endüstride yaygın bir kullanım alanına sahip olan, ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) ve düşük 
karbonlu çelik malzemeler, TIG, MIG ve örtülü elektrod ark kaynak yöntemleriyle birleştirilmişlerdir. Farklı 
malzemelere uygulanan farklı kaynak yöntemlerinin, kaynak bölgesi üzerindeki etkilerini belirlemek için, 
birleştirilen malzemelere çekme, eğme, çentik darbe ve mikrosertlik testleri yapılmış ayrıca kaynaklı bağlantılar 
üzerinde mikroyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 

Deneysel çalışmalarda kullanılan, 4mm kalınlıklı paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik malzemeler 200x80 mm 
ebatlarında kesilmiştir. Kesilen numunelere CNC freze tezgahında 30°’lik kaynak ağızları açılmıştır. Birleştirilecek 
numuneler Şekil 1’deki seramik altlık kullanılarak, örtülü elektrod ark kaynağında 2 mm diğer kaynak 
yöntemlerinde ise 1 mm boşluk bırakılarak, 30 mm aralıklarla tersten puntalanmıştır.  
 

 

 
 
 
 
 

Şekil 1. Kaynak işlemlerinde kullanılan altlık. 
 

Kullanılan ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) ve düşük karbonlu çeliğin kimyasal bileşim (% ağırlık olarak) 
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. Ayrıca kaynak işlemlerinde, kaynak sonrası paslanmaz çeliklerin kaynak 
bölgesinde görülen istenmeyen yapıyı (sigma fazı, krom karbür çökelmesi) önlemek için düşük karbonlu L tipi, 
TIG kaynağında ELOX SG 308 L, MIG kaynağında ELOX SG 308 L Si ve örtülü elektrod ark kaynağında ELOX R 
308 L (350°C’ de 2 saat kurutulmuş) ek kaynak metalleri kullanılmıştır. İlgili ek kaynak metallerin kimyasal 
bileşimleri Çizelge 2’de verilmiştir. Kaynak yapılan malzemeler açık havada soğutulduktan sonra, curufları 
temizlenmiştir. 

 
Çizelge 1. Esas metallerin kimyasal bileşimi (Ağırlıkça %). 

 

Malzeme C Mn Si Ni Cr P S Fe 

Ferritik Pas. Çel. 

(AISI 430)  
0.036 0.28 0.21 0.34 16.12 0.029 0.001 Kalan 

Düşük Karbonlu 
Çelik 

0.044 0.557 0.198 0.033 0.024 0.007 0.002 Kalan 

 
Çizelge 2. Ek kaynak metallerin kimyasal bileşimleri (Ağırlıkça %). 

 

Elektrod C Cr Ni M
n 

Si P S Fe 

ELOX SG 308 L (TIG teli) 0.0
2 

20.
1 

9.8 1.7 0.
5 

0.03 0.03 Kala
n 

ELOX SG 308 L Si (MIG 

teli) 
0.0
2 

20.
4 

10.
2 

1.7 0.
8 

0.03 0.04 Kala
n 

ELOX R 308 L (Ark 

elektrodu) 
0.0
3 

20.
0 

10.
5 

0.9 0.
8 

0.02
2 

0.02
4 

Kala
n 

 
Birleştirme işlemlerinde; TIG kaynağında CEBORA Power TIG 1665 DC HF Inverter tipi, MIG kaynağında MIG 
550 T tipi ve örtülü elektrod ark kaynağında RV 500 tipi kaynak makinaları kullanılmıştır. TIG kaynağı darbeli 
akımda gerçekleştirilmiş ve makina kaynak esnasında saniyede 5 darbe frekansı verebilecek şekilde 
ayarlanmıştır. Deneyler esnasında kullanılan kaynak parametreleri Çizelge 3’de verilmiştir. 

 

60
o
 

Seramik altlık 

AISI 430 D.K. Çelik 

Altlık Altlık 

Punta Punta 



Kaya, Y. ve diğerleri 

781 
 

Çizelge 3. Birleştirme işlemlerinde kullanılan kaynak parametreleri. 
 

Kaynak Yöntemi 
Kaynak 

akımı (A) 

Kaynak 
hızı 

(cm/dk) 

Gaz 
basıncı 

(lt/dk) 

Akım 
tipi 

Isı 
girdisi 

(KJ) 

TIG Kaynağı (Darbeli 

akım) 

Alt akım 80 
Üst akım 

120 
15 14 DC(-) 0,8 

MIG Kaynağı 80 20 14 DC (+) 0,65 

Örtülü Elektrod Ark 
Kaynağı 

100 25 - DC (+) 0,75 

 
Mekanik ve mikroyapı çalışmaları için kaynaklı bağlantıların başlangıç ve bitiş kısımlarından 20 mm su jeti kesme 
yöntemi ile kesilerek atılmıştır. Kalan kısımlarından çekme, eğme, çentik darbe deneyi ve mikroyapı incelemeleri 
için numuneler hazırlanmıştır. Çekme numuneleri TS EN 895 standartına göre her bir kaynaklı bağlantıdan 3’er 
adet hazırlanmış ve Autograph-Shimadzu AG-IS tipi cihaz ile 2 mm/dk ilerleme hızında çekilmiştir. Eğme 
numuneleri TS 282 EN 910 standartına göre her bir kaynaklı bağlantıdan 3’er adet hazırlanmıştır. Çentik darbe 
numuneleri (Esas metaller, kaynak metalleri ve ITAB’lar) Şekil 2’de verilen ölçülerde ve standarda göre her bir 
numuneden 3’er adet hazırlanmış ve Dewotrans marka çentik darbe cihazıyla oda sıcaklığında kırılmıştır.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Şekil 2. Kaynak metali için çentik darbe test numunesi. 
 

Mikroyapı numuneleri, bakalite alma işleminden sonra standart metalografik numune hazırlama işlemlerine 
(zımparalama, parlatma) tabi tutulmuştur. Bu numuneler daha sonra 15 ml HClO3 (klorik asit), 5 ml HNO3 (nitrik 
asit) içeren dağlama çözeltisi ve 10 gr okzalit asit ile 100 ml su çözeltisinde 15 volt/akım altında elektrolitik 
dağlama kullanılarak, mikroyapı incelemesi için hazır hale getirilmişlerdir. Hazırlanan numunelerin mikroyapı 
çalışmaları, Leika DFC 320 dijital kamera bağlantılı, Leika DM 4000 M marka optik mikroskop ile 
gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan mikroyapı numuneleri aynı zamanda mikrosertlik ölçümü için de kullanılmıştır. 
Mikrosertlik ölçümleri, Affri marka 251 VRSD model vikers sertlik ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Mikrosertlik 
ölçümlerinde 500 g yük uygulanmış ve sonuçlar her bir bölgede gerçekleştirilen 4 ölçüm sonucunun ortalaması 
alınarak değerlendirilmiştir. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. Gözle Muayene 
 
Şekil 3’de örnek olması amacıyla sadece TIG kaynak yöntemi ile birleştirilmiş kaynak dikişinin enine kesitinde 
dikiş profili ve şematik görünümü gösterilmiştir. Dikiş kesitinin yapısına bakıldığında, ferritik paslanmaz çelik 
tarafında, birleştirmenin diğer tarafına göre ergime oranının düşük olduğu görülmüştür. Literatürde [19] metallerin 
ısı kapasitesi arttıkça ergime oranının düşeceği ve bir metalin ısı kapasitesi yüksek, ısı iletimi düşük ise ergime 
oranının düşeceği bildirilmiştir. Bunun sebebi olarak, ferritik paslanmaz çeliğin ısı iletiminin, düşük karbonlu çeliğe 
göre düşük olmasından dolayı da ergime oranı da düşük olduğu belirlenmiştir. Kaynak dikiş profilinin oluşumunda 
düşük karbonlu çelik daha fazla ergidiğinden, dikişin mikroyapısı ve mekanik özelliklerine daha fazla etki edeceği 
düşünülmüştür. 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

Şekil 3. Kaynak dikiş profili. 
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3.2. Çekme testi 
 
Ferritik paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik esas malzemeler ile bu malzemelerin TIG, MIG ve örtülü elektrod 
ark kaynak yöntemleriyle birleştirilmiş bağlantılara ait çekme eğrileri Şekil 4’de ve kopma bölgesi fotoğrafları ise 
Şekil 5’de gösterilmiştir. Şekildeki eğriler her bir bağlantıdan gerçekleştirilen 3 çekme test sonucunun ortalaması 
alınarak elde edilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Çekme test sonuçları. 
   
Çekme grafikleri incelendiğinde orijinal düşük karbonlu çelik malzeme ve her üç kaynak yöntemiyle birleştirilmiş 
numuneler belirgin bir akma noktası gösterirken, orijinal ferritik paslanmaz çelik malzemede belirgin bir akma 
noktası gözlenmemiştir. Çekme sonuçlarından görüldüğü gibi farklı malzeme çifti birleştirmelerinde, çekme deney 
sonuçları orijinal düşük karbonlu çelik çekme deney sonuçlarından farklı olduğu belirlenmiştir. Üç farklı kaynak 
yöntemiyle birleştirilmiş numunelerde kopmalar düşük karbonlu çelik tarafında oluştuğu tespit edilmiştir. Tüm 
birleştirmelerde kaynak bölgesinin mukavemet özellikleri, mukavemeti daha az olan düşük karbonlu çelikten daha 
yüksek, mukavemeti yüksek olan ferritik paslanmaz çelikten daha düşük olarak ölçülmüştür. Bir başka ifadeyle 
kaynaklı bağlantılardan ölçülen mukavemet değerleri, ana malzemeleri oluşturan numunelerin arasında bir değer 
olarak ölçülmüştür. Çekme deneyi esnasında, öncelikle ferritik paslanmaz çeliğine (372.1 N/mm

2
) göre çekme ve 

akma dayanımı düşük olan düşük karbonlu çelik (325.5 N/mm
2
) tarafında boyun vermeye başlamış ve kopma 

düşük karbonlu çelik ana metal tarafından sünek olarak kopma olarak gerçekleşmiştir. Birleştirmenin ferritik 
paslanmaz çelik tarafında gözle görülebilir herhangi bir tahribat meydana gelmemiştir. Üç farklı kaynak 
yönteminde de kopmalar, kaynak dikişinde veya ITAB’da gerçekleşmemiş, kopma bütün kaynaklı numunelerde de 
düşük karbonlu çelik ana metalinde meydana gelmiştir (Şekil 5). Bilindiği gibi kaynaklı bağlantıların en kritik 
bölgesi ITAB’dır ve birçok çatlama ve kırılma bu bölgede meydana gelmektedir. Ancak, Şekil 5 incelendiğinde 
MIG ve elektrik ark kaynak yöntemi ile birleştirilmiş numunelerde kopma işleminin ITAB’dan uzak bir bölgede, TIG 
kaynağı ile birleştirilmiş numunelerde ise ITAB’a yakın bir bölgede meydana geldiği görülmüştür. Çalışmada, 
çekme numuneleri standartlara uygun olarak hazırlandığından, orijinal malzemeler tam boyda uzama gösterirken 
kaynaklı numunelerde uzamanın az olması (çekme esnasında ferritik paslanmaz çelik levhanın deformasyonunun 
çok az olması ve/veya olmaması) kaynak bölgesinin (kaynak metali ve ITAB) sertliğinin yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Sert olan bölgenin deformasyonu güç olduğundan % uzama değerlerinde düşme, gayet 
beklenen bir sonuçtur. Çekme test numuneleri, deney sonrası gözle incelendiğinde ve de Şekil 5’ten anlaşıldığı 
üzere deformasyonun çoğunlukla düşük karbonlu çelik malzemede meydana geldiği gözlenmiştir. Kılınçer ve 
Kahraman [16] yaptıkları bir araştırmada benzer sonuçları rapor etmişlerdir. 
 
Farklı metallerin kaynaklı birleştirilmelerinde bağlantının çekme ve akma dayanımı birleştirilen farklı metallerin 
akma dayanımı en düşük olanınkinden fazla ise birleştirme başarılı olarak kabul edilmektedir [20]. Başka bir 
literatürde ise farklı metallerin bağlantısında uygun dolgu metali seçiminin servis şartlarında önemli olduğunu ve 
kaynak metalinin servis şartları altında en az esas metallerden daha zayıf olanı kadar güçlü ve sünek olması 
gerektiği bildirilmiştir [21]. Üç farklı kaynak yöntemiyle birleştirilmiş bağlantılardan en yüksek çekme dayanımı 
(329,2 N/mm

2
) MIG kaynağı ile birleştirmiş bağlantılardan elde edilmiştir. Çok büyük bir fark olmamakla beraber 

ark kaynağı ile birleştirilmiş bağlantılardan ölçülen çekme dayanımı 328,1 N/mm
2
 olurken, TIG kaynağı ile 

birleştirilmiş bağlantılardan ölçülen çekme dayanımı 326,7 N/mm
2
 olarak bulunmuştur. Kopmaların kaynak 

metalinden olmamasına rağmen üç kaynak yöntemi ile birleştirilen bağlantılardaki bu çekme farkı, kaynak 
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yöntemine bağlı olarak kaynak esnasındaki ısı girdilerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Normalde kaynak 
esnasında malzemelere verilen ısı girdisi kaynak yönteminin yanında, kaynak akımı, kaynak ark gerilimi ve en 
önemlisi de kaynak hızı ile değişmektedir [22]. Kaynak esnasında malzemelere verilen ısı en çok ITAB’da etkili 
olmakta ve bu bölgede ısı girdisi artışına bağlı olarak tane irileşmesi de artmaktadır. Bilindiği gibi iri taneli 
yapıların dayanımı ince taneli yapılara göre daima düşük olmaktadır. Çünkü malzeme içerisindeki herhangi bir 
dislokasyon, bir tane sınırı ile karşılaşmadan önce, sadece kısa bir mesafede hareket eder ve böylece 
malzemelerin dayanımını arttırır. Bu kural literatürde Hall-Petch eşitliği olarak bilinmektedir. σy=σ0 + Kd

-1/2  
Hall-

Petch eşitliği metalik malzemelerde akma gerilmesi ve tane boyutu arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır [23]. Kırılma 
tipleri incelendiğinde ise, çekme kırıklarının çanak şeklinde olduğu numune kopma yüzeylerinden belirlenmiş ve 
sünek kırılma olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Çekme numunelerin kopma bölgeleri. 
 
Çekme deneyi sonucunda elde edilen % uzama değerleri incelendiğinde, düşük karbonlu çelik numune ortalama 
% 29.33, paslanmaz çelik numune ortalama % 20.63, örtülü elektrod ark kaynaklı bağlantı ortalama % 19.16, MIG 
kaynaklı bağlantı ortalama % 19.09 ve TIG kaynaklı bağlantıdan ortalama % 17,51 uzama değeri elde edilmiştir. 
Kaynaklı bağlantıların % uzama miktarları incelendiğinde değerlerin birbirlerine çok yakın olduğu ve üç farklı 
kaynak yöntemiyle birleştirilen bağlantıların ortalama % uzama değerlerinin her iki esas malzemeden daha düşük 
olduğu görülmüştür. Kaynaklı bağlantılardaki % uzama miktarının azalmasının nedeni, bu numunelerdeki çekme 
dayanımının azalmasına ve kaynak esnasında sertliği artarak deforme olmayan bölgelerin varlığına bağlanabilir. 
Kaynaklı bağlantıların az miktarda farklı % uzama göstermesinin nedeni, kaynak yöntemlerindeki farklı ısı 
girdilerinden ve kaynak esnasında kullanılan ek metallerin farklı kimyasal bileşiminden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Durgutlu ve arkadaşları [15], bakır ve çelik levhaları farklı ergitmeli kaynak yöntemleriyle 
birleştirmiş ve benzer sonuçlar elde etmişlerdir. 

 
3.3. Eğme testi 

 
Şekil 6’da kaynaklı numunelerden gerçekleştirilen eğme testi sonucunda elde edilen makro görüntüler 
görülmektedir.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Şekil 6. Kaynaklı birleştirmelerin eğme deneyi sonucu resimleri. 
 

Kaynaklı numunelere, kaynak bölgesinin çatlamadan şekil değiştirme özelliğinin belirlenmesi için uygulanan eğme 
testleri sonucunda, numuneler 180° eğildiklerinde sadece örtülü elektrod ark kaynak yöntemiyle birleştirilen 
malzeme ≈120°’lik açıda çatlama ve ≈130°’lik bir açıda da kırılma göstermiştir. Elektrik ark kaynağı ile birleştirilmiş 
kaynaklı numunenin kırılma yüzeyi gözle incelendiğinde az miktarda curuf kalıntılarının olduğu görülmüştür. 
Kaynak dikişinde kalan bu curuf kalıntıları kaynaklı numunenin çekme dayanımını etkilemezken eğme deneyinde 
etkili olmuştur. TIG ve MIG kaynağı ile birleştirilmiş kaynaklı numunelerde gözle görülebilir bir kaynak hatasına 
rastlanmamıştır. Değişik üç kaynak yöntemiyle ile birleştirilmiş kaynaklı numunelerden MIG ve TIG kaynaklı 
birleştirilmeler deney sonuçlarına göre, kaynak sonrası servis şartlarına göre 180°’ye kadar istenilen açıda 
bükülerek güvenli bir şekilde kullanılabilecektir. Ancak elektrik ark kaynak yöntemi ile birleştirilmiş numunelerin 
eğmeli ortamlarda belli bir açıya kadar kullanılabileceği söylenebilir.  
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3.4. Mikrosertlik testi 
 
Şekil 7’de TIG, MIG ve örtülü elektrod ark kaynağı ile birleştirilen ferritik paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik 
malzeme bağlantılarının mikrosertlik değerleri verilmiştir.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Şekil 7. Mikrosertlik testi sonuçları. 

 
Kaynak metallerinden ölçülen sertlik değerleri incelendiğinde, en yüksek sertlik değerini TIG ile birleştirilmiş 
bağlantılar verirken, onu sırasıyla örtülü elekrod ark kaynağı ve MIG kaynağı ile birleştirilmiş bağlantılar takip 
etmektedir. Benzer şekilde Lakshminarayanan ve arkadaşları [24], ferritik paslanmaz çelik levhaları dubleks 
paslanmaz çelik ilave metal kullanılarak TIG kaynağı, örtülü elektrod ark kaynağı ve MIG kaynağı ile birleştirmişler 
ve mikrosertlik deneyleri sonucunda, en yüksek sertlik değeri TIG kaynağı ile birleştirilmiş numuneden ölçülürken 
onu sırasıyla örtülü elektrod ark kaynağı ve MIG kaynağı takip etmiştir. Kaynaklı numunelerin kaynak bölgeleri 
sertlikleri incelendiğinde, tüm numunelerde en yüksek sertlik değerlerinin kaynak metalinden ölçüldüğü açıkça 
görülmektedir. Kaynaklı numunelerin ITAB’ları incelendiğinde her iki ITAB’ında ana malzemelerden daha sert, 
kaynak metalinden ise daha az sert oldukları göze çapmaktadır. Literatürde [16] farklı metaller üzerinde yapılan 
çalışmada benzer sonuçların elde edildiği belirtilmiştir.  

 
3.5. Çentik darbe testi 
 
Ferritik paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik malzemeler TIG, MIG ve örtülü elekrod ark kaynağı yöntemleriyle 
birleştirilmiş ve kaynaklı malzemelere çentik darbe deneyi uygulanmıştır. Sonuçlar Şekil 8’de verilmiştir. Çentik 
darbe deneyleri; esas metaller, kaynaklı bağlantılar ve ITAB’ların tokluklarını belirlemek ve kaynaklı bağlantıları 
birbirleriyle kıyaslamak (kaynak yönteminin etkilerini belirlemek) amacıyla yapılmıştır.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Esas metal, kaynak metali ve ITAB darbe test sonuçları 
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Çentik darbe sonuçlarına göre, gerek düşük karbonlu çelik gerekse ferritik paslanmaz çelik ana malzemelerden 
ölçülen tokluk değerlerinin, her üç yöntemle birleştirilen numunelerin hem kaynak metallerinden hem de 
ITAB’larından ölçülen değerlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kaynak metallerinden ölçülen tokluk 
değerlerinin, birleştirmelerin ferritik paslanmaz çelik ITAB’ına göre daha yüksek bulunurken, düşük karbonlu çelik 
ITAB’ı ile yakın değerler verdiği tespit edilmiştir. Bilindiği gibi bir malzemenin tokluğu, o malzemenin ne kadar 
enerji absorbe ettiğine göre değerlendirilir. Darbe enerjisi ne kadar yüksekse malzemenin tokluğu da o kadar 
yüksek demektir. Bu durumda kaynak esnasında kullanılan ilave metallerin her üç kaynak yönteminde de uygun 
seçildiği sonucuna varılabilir. 
 
Bütün kaynak yöntemlerinde en düşük kırılma enerjisi paslanmaz çelik ITAB’ında meydana gelmiştir. Kaynaklı 
birleştirmelerinin paslanmaz çelik tarafındaki ITAB’dan ölçülen kırılma enerjileri, MIG kaynağı ile birleştirilen 
bağlantılardan 14 J olarak ölçülürken, elektrik ark kaynağı ile birleştirilmiş bağlantılardan 11 J, TIG kaynağı ile 
birleştirilmiş bağlantıda ise 9 J olarak ölçülmüştür. En yüksek darbe tokluğunun MIG kaynağı ile birleştirilmiş 
numunelerden ölçülürken en düşük tokluk değerleri TIG kaynağı ile birleştirilmiş kaynaklı numunelerden 
ölçülmüştür. Ölçülen bu değerler, kaynak esnasındaki ısı girdisiyle kıyaslandıklarında, artan ısı girdisiyle tokluk 
değerlerinin düştüğü açıkça anlaşılmaktadır. Artan ısı girdisiyle tokluğun düşüşüne sebep olarak, tane irileşmesi 
gösterilebilir. Kaynaklı bağlantılarda ITAB’da oluşan iri taneli bölgenin tokluğu diğer bölgelere oranla düşük olduğu 
bilinmektedir. Bu bölgede tane irileşmesinin oluşması nedeni ile tokluğun düşük olduğu literatürde belirtilmiştir 
[25]. Her üç kaynak yöntemi ile birleştirilmiş kaynaklı bağlantıların en kritik bölgesinin, aşırı tane büyümesine bağlı 
olarak ferritik paslanmaz çelik malzemenin ITAB’ı olduğu bir gerçektir. Benzer şekilde kaynaklı numunelerden 
ölçülen sertlik değerleri ile kıyaslandıklarında da artan sertlik değerleriyle tokluk değerlerinin düştüğü görülmüştür. 
Bu durum literatürde beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmektedir [26,27]. Ayrıca literatürde [28,29] tane 
büyümesinin kaynak esnasındaki sıcaklık derecesi ve bu sıcaklıkta durulan süre ile ilgili olduğu ve ısıdan 
etkilenen bölgede tokluk kaybına neden olduğu belirtilmiştir. Ferritik paslanmaz çelik ile düşük karbonlu çelik 
malzemelerin, ostenit bir ek kaynak metali ve MIG kaynağı ile birleştirildiği bir çalışmada da [16] kaynak 
metalindeki sertliğin artmasına bağlı olarak çentik darbe dayanımının düştüğü rapor edilmiştir.  
 

3.6. Mikroyapı 
 
Üç farklı kaynak yöntemiyle birleştirilen ferritik paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik malzemelerden elde 
edilen optik mikroskop görüntüleri Şekil 9-11’de gösterilmiştir. Burada, Şekil 9; TIG kaynağı ile birleştirilen 
bağlantının, Şekil 10; MIG kaynağı ile birleştirilen bağlantının ve Şekil 11; ise örtülü elektrod kaynağı ile 
birleştirilen bağlantının kaynak bölgesi (kaynak metali, geçiş bölgesi ve ITAB) mikroyapı görüntülerini 
göstermektedir. Şekil 9-11’deki mikroyapı resimleri genel olarak incelendiğinde; ferritik paslanmaz çelik ve düşük 
karbonlu çelik kaynak metalinin farklı görünümler sergilediği görülmektedir. Literatürede [19] bu mikroyapı 
değişimlerinin kaynakla birleştirilen farklı metallerin kimyasal kompozisyonlarının farklılığı, ergime ve karışımın 
yanı sıra soğumanın farklı olması, ana malzemelerin ısıl iletim ve ısıl genleşme katsayılarının farklı olmasının 
neden olduğu bildirilmiştir. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. TIG kaynak yöntemiyle birleştirilen numunelerinin mikroyapı görüntüleri. 
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Şekil 10. MIG kaynak yöntemiyle birleştirilen numunelerinin mikroyapı görüntüleri. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Elektrik ark yöntemiyle birleştirilen numunelerinin mikroyapı görüntüleri. 
 
Ferritik paslanmaz çelik ana malzeme, hadde yönlü bir yapı sergilerken, düşük karbonlu çelik ise eş taneli 
görünüm sergilemektedir. Ayrıca, kaynaklı bağlantının gerek ferritik gerekse düşük karbonlu çelik ergime sınırına 
bitişik bölgede tane irileşmesinin meydana geldiği görülmektedir. Literatürde [13,30] bu bölge, yüksek sıcaklık 
ısıdan etkilenmiş bölge olarak tanımlanmakta ve kaynak ısıl çevriminde A3 sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara 
ısıtılmış esas metali temsil etmektedir. Kaynak metali ise daha ince yapılı bir görünüm sergilemektedir. 
Birleştirmelerin ferritik tarafında tane irileşmesi haricinde tane yapısının değişmediği ancak, birleştirmenin diğer 
tarafında orijinal eş eksenel tane yapısının bozunarak irili ufaklı, kısmen kolonsal tipte ve genel olarak doğrusal 
tane sınırlarına sahip bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Numunelerdeki ısı girdisinin artmasına bağlı olarak 
gerek ferritik paslanmaz çelikte, gerekse düşük karbonlu çelik malzemede, ısının tesiri altında kalan bölgede tane 
irileşmesinin arttığı görülmüştür. Isı girdisinin artışına bağlı olarak tane irileşmesinin arttığı ve kaynak metalinin 
katılaşmasının kaynak merkez çizgisine doğru gerçekleştiği ve de ergimiş-katılaşmış tanelerin ısı akış yönünde 
yönlendiği görülmüştür. Daha önce östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağı üzerine yapılan çalışmalarda da 
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[6,9,31], ısı girdisinin artışına bağlı olarak tane irileşmesinin arttığı ve kaynak metalinde ısı akışına göre tanelerde 
yönlenmelerin oluştuğu belirtilmiştir.  
 
Östenitik ek kaynak metalinin kullanıldığı benzer ve farklı paslanmaz çeliklerin kaynağında, kullanılan kaynak 
yöntemi ve kaynak parametrelerine göre gerek kaynak metalinde gerekse ITAB’ da farklı ısı girdilerinden dolayı 
tane büyümesinin farklı olması beklenen doğal bir sonuçtur. Yapılan bir araştırmalarda [16,32], yüksek enerji 
girişinin soğumayı ve katılaşmayı yeterince yavaşlattığı, bu durumunda oluşan yapıların daha fazla 
kabalaşmasına neden olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, literatürde [33] paslanmaz çeliklerin en karakteristik 
özelliğinin; kaynak dikişinde ve ısı etkisi altındaki bölgede oluşan ve kaynak dikişinin tokluğunda düşüşe neden 
olan tane büyümesinin olduğu belirtilmektedir. Normal halde ferritik paslanmaz çelikler ince taneli bir yapıya 
sahiptirler. Ancak, bu malzemeler 1150°C’ nin üzerindeki sıcaklarda tane büyümesine karşı aşırı eğilimlidir. 
Kaynak sırasında ITAB’ın bir bölümü 1150°C üzerindeki bir sıcaklığa ısınır ve bu bölgede aşırı tane büyümesi 
oluşur. Kaba taneli hale gelen yapı gevrekleşir ve geçiş sıcaklığı da yükselir. Bu malzemelerde katı halde ostenitin 
ferrite dönüşmesi olayı meydana gelmediğinden ısıl işlem yardımı ile tanelerin küçülmesi olanağı da yoktur. Bu 
yüzden bu malzemelerin kaynağında kaynak öncesi ve kaynak esnasında alınan önlemlerle, tane büyümesi 
azaltılmaya/önlenmeye çalışılır. Ayrıca, Şekil 9’da AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğinin mikroyapı resimlerinde 
ITAB bölgesinde görülen ve ısıdan etkilenmemiş bölgeye gittikçe azalan tanelerin içinde oluşan karartının, 
hassaslaşmış (karbür birikiminin oluşturduğu yer) bölgede oluşan yapının ısı gecikmesine bağlı olduğu tahmin 
edilmektedir. Literatürde [34] ferrritik paslanmaz çeliklerin kaynağında benzer yapıların meydana geldiği ve bunun 
nedeninin ısının o bölgede uzun süre kalmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Ayrıca bu tür malzemelerin 
kaynağında, martenzit, ferrit tane sınırları boyunca oluşmakta ve genellikle sürekli tane sınırı fazı olarak 
görülmektedir.  
 

4. Sonuçlar 
 
i) Düşük karbonlu çelik ve ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) malzemeler TIG, MIG ve örtülü eloktrod ark 

yöntemleriyle uygun parametreler kullanılarak sorunsuz olarak birleştirilebilmektedir. 
ii) Yapılan sertlik ölçümleri sonucunda en yüksek sertliğin kaynak metallerinde olduğu ve en yüksek sertlik 

değerlerinin TIG kaynağı ile birleştirilmiş numunelerde olduğu belirlenmiştir. 
iii) Kaynaklı numunelere uygulanan çekme testi sonucunda ayrılma, kaynak bölgesi dışarısında ve düşük 

karbonlu çelik levha tarafında meydana gelmiştir. 
iv) Yapılan eğme deneyi sonuçlarında, TIG ve MIG kaynak yöntemiyle birleştirilen malzemelerde gözle 

görülebilir bir çatlama meydana gelmemiştir. Ancak elektrik ark kaynak yöntemiyle birleştirilen 
numunelerde 120

o
’de çatlama başlamış ve 130

o
’lik bir açıya geldiğinde kırılma meydana gelmiştir. 

v) Darbe çentik deneyi sonucunda kaynak metali tokluk değerlerinin ferritik paslanmaz çelik ITAB’lardan daha 
yüksek, düşük karbonlu çelik ITAB’lara yakın değerler verdiği belirlenmiştir. 

vi) Mikroyapı çalışmaları sonucunda ısının tesiri altında kalan bölgede (ITAB)  tane irileşmesinin meydana 
geldiği tespit edilmiştir. 

vii) Kullanılan kaynak yöntemine göre, ısı girdisinin değişiklik gösterdiği, ayrıca ısı girdisinin artışına bağlı 
olarak tane irileşmesinin arttığı ve kaynak metalindeki tanelerin ısı akış yönünde yönlendikleri belirlenmiştir. 

viii) AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğinin ITAB bölgesindeki tane içlerinde oluşan karartının, ısı gecikmesine 
bağlı oluşan hassaslaşmış karbür birikimi olduğu tahmin edilmektedir. 
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Özet 
 
Yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelikler, yapı çelikleri ile karşılaştırıldığında en azından iki ve üç kat daha yüksek 
akma ve çekme dayanımı göstermektedirler. Bu nedenle bu tür çelikler düşük ağırlık ve yüksek dayanım 
gerektiren vinç, yüksek hızlı gemi, köprü ve çeşitli konstrüksiyonların tasarımında ve yapılmasında 
kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada,  S 690 QL yüksek mukavemetli çelik özlü tel ark kaynağı (FCAW) yöntemi ile birleştirilmiştir.  
Birleştirme özlü tel elektrot kullanılarak Argon + %20 CO2 koruyucu atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Kaynaklı 
parçalara çekme testi ile kaynak metalinden ana metale kadar olan çizgi boyunca sertlik ölçümleri yapılmıştır. 
Çekme testi sonrasında kopma yüzeyleri Tarama Elektron Mikroskop (SEM) ile incelenmiştir. Ana metal ile 
birleştirilen malzemenin akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu 
çalışma ile yüksek alaşımlı çelikler FCAW yöntemi ile uygun ve kabul edilebilir birleştirmenin sağlanabileceği 
görülmüştür. Salınımlı şekilde kaynatılarak birleştirilen yüksek mukavemetli çeliklerin düz dikişle birleştirilen 
çeliklere göre daha iyi çekme dayanımı değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek mukavemetli çelik, S 690 QL, özlü tel ark kaynağı, mikroyapı, çekme dayanımı, 

sertlik 
 

INVESTIGATION OF TENSILE STRENGTH OF HIGH STRENGTH 
LOW ALLOY STEELS WELDMENT BY FCAW 

 
Abstract 
 
High strength low alloy steels shows more than double and three times higher yield and tensile strength 
compared to other construction steels. Therefore those types of steels are used widely in manufacturing and 
design of crane, high speed vessel ship, bridge and various structural applications in which low weight and high 
strength is required.  
 
In this study, S 690 QL high strength low alloy steels were welded by flux cored arc welding (FCAW) method.  
Argon+%20 CO2 mixture was used as a shielding gas and E111 T1-K3C flux cored consumable was used. The 
aim of the current study is that effects of welding style during the welding process on the mechanical properties 
such tensile strength and hardness variations. Fractured surface obtained after tensile test were examined by 
scanning Electron Microscope (SEM). Yield strengths, tensile strengths and elongations of the weldments were 
compared to those of base metal. The study shows that appropriate and acceptable results were achieved by 
FCAW methods. Weldment performed with oscillation welding type shows better tensile strength than that of the 
weldment straight type of welding. 
 
Keywords: High strength steel, S 690 QL, flux cored arc welding, microstructure, tensile strength hardness. 

 
1. Giriş 
 
Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelikler geleneksel yapısal çelikler olarak değerlendirimekte ve endüstriyel 
uygulamalarda aranan ve uygulanan çelikler olarak görülmektedir. Bu tür çelikler olarak görülmektedir. Bu tür 
çelikler genel olarak; 
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 Yüksek akma ve çekme dayanımı, 

 Daha düşük karbon eşdeğerliliğinden dolayı mükemmel kaynaklanabilirlik, 

 Yüksek süneklik ve kalınlık yönünde mükemmel mekanik davranış özellikleri, 

 Düşük sıcaklıklarda iyi tokluk özellikleri, 

 Daha hafif yapıların elde edilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır [1]. 
 
Yüksek dayanımlı yapı çeliği olan S 690 QL su verilmiş ve temperlenmiş ince taneli yapı çeliklerindendir. Burada 
S yapı çeliğini, Q su verilmiş ve temperlenmiş olduğunu L ise düşük sıcaklıklarda çentik tokluğu verdiğini 
göstermektedir. İyi kaynak yapabilme ve eğme özelliklerinde standartlara uyumluluk ve minimum 600 Nmm

- 2
 

akma dayanımı gibi üstün özellikler göstermektedir [1-3]. Bu çelikler düşük oranlarda (% 0,3 ‘den az) karbon 
içeriğinden bütün kaynak yöntemleri ile sorunsuz kaynatılabilmektedir. Düşük kalınlıktaki (10-15 mm) parçalar ön 
ısıtma ve kaynak sonrası gibi ısıl işlemlere gerek duyulmaksızın kaynaklanabilmektedir. Bu çelikler için soğutma 
hızı yaklaşık olarak 8-20 dk, yaklaşık ark enerjisi 10-15 mm kalınlığındaki parçalar için 1,0-1,8 kjmm

-1
 civarındadır 

[1, 3, 4]. Yukarıda sayılan özellikleri ile bu tür malzemeler ağır karayolu taşıtlarında, vinç gövdelerinde, 
köprülerde, basınçlı kaplarda, enerji istasyonlarında, kaldırma ve hareketli sistemlerde, madencilikte, tarımsal alet 
ve makinalarında, yüksek binaların ağır yük taşıyan kolonları gibi özel inşaat uygulamalarında kullanılmaktadır [5]. 
Yüksek erime gücü, otomasyona uygun olması, dolayısıyla sürekli ve hızlı kaynak sağlaması,  her pozisyonda 
kaynak yapılabilmesi, diğer kaynak yöntemlerine kıyasla daha kolay ve uygulanabilir olması,  kompozisyonun 
ayarlanması ile yüksek mekanik özelliklere sahip kaliteli kaynak dikişlerini sağlaması ve ekonomik olması gibi 
birçok avantajları nedeniyle özlü tel ark kaynak yöntemi son yıllarda araştırmacı ve imalat sektörünün ilgisini 
çekmekte ve çeşitli imalat sektörlerinde kullanımı her geçen gün artmaktadır  [6-8].   Özellikle, günümüz 
tersanelerinde kullanım oranı % 70-80 civarındadır [6, 7]. Özlü telle ark kaynağı, elektrik ark kaynağının, gaz altı 
kaynağının ve toz altı ark kaynağının bir kombinasyonudur. Özlü tel elektrotun, katı tel elektroda göre; dolgu 
veriminin çok yüksek olması, öz maddesi yardımıyla kaynak esnasında koruyucu ortam oluşturması, sıçrama 
kayıplarının az olması, kaynak hızının yüksek olması ve derin nüfuziyetli kaynak elde edilmektedir [6-8]. 
  
Yüksek mukavemetli çelikler özlü tel ark kaynak yöntemi ile birleştirilmektedir [9, 10], Kaynağında ısı girdisi önemli 
bir parametredir. Bu konu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir [11-15].  
 
Bu çalışmada S 690 QL yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik özlü tel ark kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. 
Birleştirme işlemi gerçekleştirilen plakalara v kaynak ağzı açılmıştır. Kaynak işleminde kaynak torçu hareketleri 
ayarlanarak salınımlı ve düz dikişler çekilmiştir. Gerçekleştirilen bu işlemin birleştirilen malzemenin akma 
dayanımı, çekme dayanımı, % uzama ve sertlik gibi mekanik özelliklere etkisi incelenmiş ve elde edilen değerler 
ana metal ile karşılaştırılarak kaynak yönteminin uygunluğu karşılaştırılmıştır.  

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Deneysel çalışmalarda 12 mm kalınlığında S 690 QL yüksek mukavemetli çelik levhalar, ilave metal olarak 1,2 
mm çapında E111 T1-K3C kullanılmıştır. Çalışmalarda kullanılan ana malzemelerin kimyasal analizleri sırasıyla 
Tablo 1 ‘de, ilave metalin ise Tablo 2 ‘de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Ana metallin maksimum kimyasal analiz değerleri 
 

Yüksek Mukavemetli Çelik / S690QL 

C Si Mn P S Cr Cu Ni Mo V Nb Ti 

0.2 0.8 1.7 0.02 0.01 1.5 0.5 2 0.7 0.12 0.06 0.05 

 
Tablo 2. E111 T1-K3C ilave metalin kimyasal analizi 

 

İlave Metal AWS A5.29 / E111 T1-K3C 

Elementler 
C Si Mn P S Ni Mo 

>0.08 0.5 1.70 <0.015 <0.015 2 0,20 

 
S 690 QL levhalar (12 mm) özlü tel ark yöntemi (FCAW) ile birleştirilmiştir. Birleştirmelerde seramik altlık 
kullanılmıştır. Seramik altlık için iki malzeme arasında 2 mm aralık bırakılmıştır. Tablo 3 ‘de birleştirme esnasında 
kullanılan kaynak parametreleri ve bu parametrelere bağlı olarak gerçekleşen ısı girdisi verilmiştir. Koruyucu gaz 
olarak Argon + %20 CO2 gaz kompozisyonu kullanılmıştır. Hızlı soğumasının önlenmesi için 80

o
C ön ısıtma 

uygulanmıştır. 
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Şekil 1.  S690QL levhaların kaynak yapılış şekli ve kaynak işlem sırası 

 
Tablo 3. Birleştirme işleminde salınımlı paso uygulanarak elde edilen birleştirmede parametreler 

 

Parametreler 

 
Kaynak 
Sırası 

 

Akım 
[A] 

Gerilim 
[V] 

Kaynak Hızı 
[cm/min] 

Isı Girdisi 
[kJ/cm] 

S
a

lı
n

ım
lı
 

B
ir

le
ş

ti
rm

e
 1 194 27,4 23,22 10,98 

2 205 23,1 18,30 12,41 

3 217 24 22,73 10,99 

4 184 23,1 28,05 7,27 

5 218 25 29,18 8,96 

 

D
ü

z
 

B
ir

le
ş

ti
rm

e
 1 180 22,3 19,45 9,90 

2 198 23,4 34,28 6,48 

3 208 23,4 30,00 7,78 

4 211 25 29,18 8,67 

5 226 25 21,81 12,43 

 
Çekme deneyi salınımlı ve düz dikişler ile elde edilen birleştirme işleminde enine yönde her levhadan 3 adet 
olmak üzere elde edilmiştir. Bilgisayar kontrollü AlŞA marka test cihazında 2 mm/dk çekme hızında test edilmiştir. 
Sertlik ölçümleri ise MICROBUL LOWLOAD Vickers sertlik cihazı kullanılmıştır. Sertlik ölçümlerinde 10 kg yük 
uygulanmıştır. Kaynak edilmiş parçalardan çeşitli boyutlarda çıkarılan kaynak numuneleri mikroyapı incelemeleri 
metalografik işlemlere tabi tutulmuştur. Mikroyapı incelemeleri hazır hale getirilen numuneler  % 2 nital 
çözeltisinde belirli bir süre tutularak dağlanmıştır. Dağlama işleminden sonra parçalar Bulut Makine, XJM 300 
optik mikroskobu ile mikroyapıları incelenmiştir. Çekme deneyi sonucu oluşan kırılma yüzey morfolojileri JEOL 
JSM-6060LV marka Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) ile gerçekleştirilmiştir.  

 
3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
Düz ve salınımlı gibi farklı şekillerde kaynatılarak birleştirilen S 690QL yüksek mukavemetli çeliklere çekme 
deneyi yapılmıştır. Deneylerde elde edilen akma, çekme dayanımı ile % uzama değerleri sayısal olarak Tablo 
4’de ve grafiksel olarak Şekil 1’de verilmiştir. Ana malzemenin akma dayanımı ortalama olarak 783 MPa iken 
çekme dayanımı değeri ise ortamla 821 MPa dır. Diğer taraftan %uzama değeri % 14 olarak belirlenmiştir. 
Kaynak yapılış şekilleri kaynaklı birleştirmenin mekanik özelliklerine etki etmektedir. Salınımlı şekilde birleştirilen 
yüksek mukavemetli çeliklerin akma dayanımı % 0,6 artarken, çekme dayanımı ise % 1,5 civarında artış 
göstermektedir. Ancak % uzama değerinde ise % 2,2 oranında düşüş göstermiştir. Buna karşılı düz dikiş çekilerek 
birleştirilen malzemelerde mekanik özelliklerde düşüş görülmüştür. Akma, çekme dayanımı ve % uzama 
değerlerinde sırasıyla % 3, % 0,5 ve % 4,3 oranında düşüşler tespit edilmiştir.  
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Tablo 4. Farklı kaynak dikiş şekillerinde birleştirilen malzemelerin çekme deneylerinde elde edilen mekanik 
özellikleri 

 
 Ana Malzeme Salınımlı Düz  

Çekme Dayanımı (Rm) 821±3 826±13 781±11 

Akma Dayanımı (Rp) 783±3 795±6 761±6 

% Uzama  14±2 11±3 8±2 

 
 

 
 

Şekil 2. Farklı kaynak dikiş şekillerinde birleştirilen yüksek dayanımlı çelik malzemelerin a) akma  
b) çekme c) % uzama değerlerinin değişimi  

 
Şekil 2’de çekme deneyi sonrasında deney numunelerinin görüntüleri verilmektedir. Her iki şekilde kaynak 
edilerek birleştirilen malzemelerin görüntüleri verilmiştir. Birleştirilen malzemelerin çekme deneyi esnasında 
kırılma ve kopma Isı Tesiri Altındaki Bölge (ITAB)’de gerçekleşmiştir. ITAB farklı ısıl çevrimler sonucu dört farklı 
bölgede oluşmakta ve bölgeler birbirinden farklı olduğundan çekme deneyi gibi yükleme gerektiren deneyler 
esnasında gerilim farklı bölgelerde yoğunlaşarak çatlak başlamasının ve daha sonra çatlak ilerlemesi ve 
kopmasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesine neden olmaktadır.  Kaynaklı birleştirme esnasında yüksek 
mukavemetli çeliklerin ince taneli olan mikroyapısı etkilenmekte ve ITAB’da tane irileşmesine neden olmaktadır 
(Şekil 4). Her iki kaynak dikiş çekiş şeklinde de bu durum görülmektedir. ITAB’da tane irileşmesi ile diğer 
bölgelerin oluşması çekme deneyi esnasında gerilim yoğunlaşmasına neden olacak, çatlak oluşması ve çatlağın 
ilerlemesi ve malzemenin kopması hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Birleştirilen malzemenin mikroyapısının ve 
özellikle ITAB’ın mikroyapısının bozulmaması için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. ITAB çoklu pasolarla 
gerçekleştirilen birleştirmelerde ısıl çevrimlerine maruz kaldığında tane irileşmesi ve mikroyapı farklılığı 
oluşmaktadır. ITAB’da herhangi bir çatlak görülmektedir. Kaynak sonrası eğer çok hızlı bir soğuma olursa ITAB’da 
çatlak oluşabilmektedir. Şimdiki çalışmada ITAB’da herhangi bir çatlağın oluşmaması kaynak sonrasında 
soğumanın yavaş olduğu anlaşılmaktadır. Şekil 4’de çekme deneyi sonrasında kopma yüzeylerinin görüntüleri 
verilmektedir. Salınımlı olarak kaynak çekilen malzemelerin ve ana metalin kırılma yüzey görüntüleri birbirine 
benzemektedir. Düz şekilde kaynak edilerek birleştirilen S690QL malzemenin kırılma yüzeylerinin daha düz 
olduğu görülmektedir. Bu durum çekme deneyi esnasında ITAB bölgesinde bulunan bir hata sonucu çatlak 
başlamış diğer şekilde kaynak edilen ve ana metale göre daha hızlı koptuğu anlaşılmaktadır. Bu husus çekme 
deneylerinde elde edilen hem çekme dayanım değerleri hem de % uzama değerleri ile uyuşmaktadır. Daha 
önceden yapılan çalışmalarda [13].  Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı (HSLA) 100 çeliğin kaynağında ITAB’da 
ulaştığı sıcaklığı ve ısı girdisine bağlı olarak tane irileşmesi olmaktadır. Isı girdisine bağlı olarak hem ITAB 
genişlemekte hem de ostenit fazı miktarı artmaktadır [15]. Isı girdisi miktarı kaynaklı malzemelerin mekanik 
özelliklerini etkilemektedir [15]. Esasında düz şekilde kaynak edilerek birleştirilen malzemenin çekme deneyinde 
düşük değer elde edilirken % uzama değerinin daha yüksek olması gerekmektedir. Ancak, ITAB’da oluşan 
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herhangi bir düzensizliğin bu sonuçlara neden olduğu düşünülmektedir. Kırılma yüzeyinde herhangi bir fazın 
oluşup oluşmadığının anlaşılması amacıyla EDS analizi alınmış elde edilen değerler Şekil 5’de verilmiştir.  Elde 
edilen sonuçlar incelendiğinde görülen elementler genel olarak yüksek mukavemetli çeliğin içerisinde bulunan 
elementlerin olduğu görülmektedir. İçyapıda karbon elementi görülmemektedir. İncelenen bölgede karbonun 
olmaması ya da çok az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan ITAB’da herhangi bir karbür 
oluşmamaktadır. Bu tür malzemelerde oluşan kaynak metali ve ITAB’ın farklı mikro alaşımlardan oluşmaktadır.  
 
 

 
 

Şekil 3. Farklı kaynak dikiş şekillerinde birleştirilen yüksek dayanımlı çeliklerin çekme deneyi sonrası görüntüleri  
 

 
 

Şekil 4. a) salınımlı b) düz şekilde dikiş şekillerinde birleştirilen yüksek dayanımlı çelik malzemelerin mikroyapı 
görüntüsü 
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Şekil 5. a) Ana metal b) düz c) salınımlı şekilde kaynak edilen malzemelerin çekme deneyleri elde edilen kırılma 
yüzeylerin SEM görüntüsü. 

 

 
 

Şekil 6. Özlü tel ile birleştirilen yüksek mukavemetli çeliğin çekme deneyi sonrası kopma yüzeyinin SEM 
görüntüsü ve EDS analizi 

 

Özlü tel ile birleştirilen yüksek mukavemetli çeliklerin kaynak boyunca alınan sertlik değerleri Şekil 6’da verilmiştir. 
Kaynak metalinin sertlik değerleri ana metalinin sertlik değerlerinden düşük olduğu görülmektedir. ITAB’ın sertlik 
değerleri ise kaynak metal ile ana metalin sertlik değerleri arasındadır. Kaynak metalinin sertlik değerinin düşük 
olması kullanılan ilave metalde kaynaklanabilir. ITAB’daki sertlik değerlerinin arada bir değer olması ısıl 
çevrimlerden olabilir. Kaynak metalinin hızlı soğuması esasında sertlik değerleri yükselmektedir. Elde edilen 220-
240 Hv sertlik değerleri kaynak sonrasında yavaş soğumasından kaynaklanmaktadır. Önceki bir çalışmada [4] 
soğuma süresinin 10 sn den düşük olduğunda sertlik değeri 450 Hv civarında olmakta ve martenzit oluşmaktadır. 
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Böyle bir durumda kaynak esnasında tedbir alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada elde edilen 
değerlere bakılarak soğumanın 20 sn üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür malzemelerin kaynak esnasında ısı 
girdisinin 2 KJmm

-1
 civarında olması gerekmektedir. Şimdiki çalışmada herhangi bir ihtimale karşı 80

o
C ön ısıtma 

işlemi uygulanmıştır. Esasında, herhangi bir ısıl işlem gerektirmeden kaynatılabilmektedir. Kaynak esnasında ısı 
girdisi en fazla 1 KJmm

-1
 civarında olmuştur. Dolayısıyla sertlik ölçümlerinde elde edilen değerler ile ısı girdisinin 

uyuştuğu görülmektedir. Daha önceden yapılan bir çalışmada [16] kaynak ile birleştirilen HSLA 100 çeliğinin 
kaynak metalinin martenzit ve beynit fazına ilaveten otektoid öncesi ferrit, polygonal widmanstatten ve asiküler 
ferritin fazlarından oluştuğu belirtilmiştir. Bu fazlardan martenzit ve beynit haricindekiler kaynak metalinin genel 
sertlik değerlerinin düşmesine neden olmaktadır. Şimdiki çalışmada elde edilen düşük sertlik değerleri, kayak 
metali içerisinde oluşan düşük sertliğe sahip fazların oranlarının yüksek olması ile açıklanabilir. Xue vd. 
çalışmalarında [16]  kaynak esnasında sıcaklık yükselişine paralel olarak kalıntı ostenit fazının kaynak metalinin 
hemen yanında tane boyutu artmakta ve kaynak metalinden uzaklaştıkça tane büyümesi azalmaktadır.  Ancak 
oluşan martenzit oranına bağlı olarak kaynak metalinin hemen yanında daha sert olmakta ve kaynak metalinden 
uzaklaştıkça sertliği düşmektedir. Ancak bölgede oluşan ikiz martenzit ve çıta martenzit sertliğin artışına katkı 
sağladığı Shome [14]’un tarafından yapılan çalışmada belirtmektedir.  Oluşan farklı fazların nedeni ısı girdisidir. 
Bu nedenle Isıdan etkilenen bölgelerde çeşitli fazlar oluşmaktadır. Kaynaklı birleştirilen HSLA çeliklerinde kaynak 
metalinin mikroyapısı kullanılan koruyucu gaza, kaynak metaline,  soğuma oranına, ısı girdisine, plaka kalınlığına 
ve ön tav sıcaklığına direk ilgili olup, kaynak akımı, kaynak gerilimi, kaynak hızı ve ısı iletimi verimliliğine dolaylı 
olarak bağlı olduğu Mukhopadhyay ve Pal [9] tarafından rapor edilmiştir.  
 

  
 

Şekil 6. Farklı kaynak dikiş şekillerinde birleştirilen yüksek dayanımlı çeliklerin sertlik değerlerinin değişimi. 
 

Şimdiki çalışmada ısı girdisi farklı olması ve malzeme iki farklı şekilde kaynak edilmiştir. Ancak sonuç olarak ısı 
girdileri arasındaki fark çok değildir.  Esasında özlü tel ark kaynağı ile birleştirildiğinde metal bırakma miktarı daha 
fazla olması beklenmektedir. O zaman salınımlı şekilde birleştirmede kaynak beş pasosu ile değil en fazla üç 
pasolu ve kaynak hızı daha yavaş olduğundan ısı girdisi artırılabilirdi. Diğer taraftan düz dikişler daha dar ve hızlı 
ve daha çok pasolu yapıldığında daha farklı çekme dayanımı, sertlik dağılımı gibi mekanik özellikler arasında 
önemli farklılıkların oluşacağı beklenebilirdi. Bu çalışmada da esasında salınımlı kaynak ile geniş ve hızlı kaynak 
ile özellikle ITAB bölgesinde daha az ısı girdisini sağlanmaktadır. Bu durumda daha yüksek çekme dayanımı elde 
edilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan özellikle salınımlı şekilde yapılan kaynaklı birleştirmelerde elde edilen da 
akma, çekme dayanımı değerleri ile sertlik dağılımlarının ana metalin sahip olduğu değerlere çok yakın olması 
kaynaklı birleştirmelerin başarılı olduğunu ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada kullanılan 

kaynak yapılış şekilleri ile uygun birleştirmeler sağlanabilmektedir.  

 
4. Sonuçlar 
 
Yapılan deneysel çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

1) Yüksek mukavemetli S690QL çeliği iki farklı şekilde kaynak çekilerek birleştirilmiştir. Salınımlı bir şekilde 
gerçekleştirilen birleştirme daha yüksek akma, çekme ve % uzama değerleri elde edilmiştir. 

2) Çekme deneyi sonrasında meydana gelen kopmalar ITAB’da gerçekleşmiştir. Optik mikroskop görüntüleri 
kaynak sonrasında ITAB’ın mikroyapısında değişimler oluştuğunu ve tanelerin irileştiği görülmüştür.  

3) Çekme deneyi sonrasında kırılma yüzeylerinin SEM mikroyapı görüntülerinde farklılıklar gözlenmekte ve 
çekme deneyinde elde edilen sonuçlarla uyuşmaktadır.  

4) Her iki şekilde kaynak edilen malzemelerin kaynak metalinde sertlik değerlerinin hem ana metal hem de 
ITAB’dan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sertlik değerleri özlü tel ark kaynağı ile her iki 
şekilde birleştirmenin problemsiz olduğunu göstermektedir.  
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5. Teşekkür 
 
İlave metal temini için Gedik Kaynak‘ a, S 690 QL malzemesinin temini için TÜV-SÜD Türkiye Ltd. Şti’ye, mekanik 
deneylerde donanım destekleri için END Denetim Şti yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. 
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DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN DOĞRULTMA 
MASTARLARINA UYGULANAN SERT DOLGU KAYNAĞININ 

ARAYÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMELERİ 
 

 
 
 
 
Özet 
 
Bu çalışmada, kullanım sonucu aşınmış doğrultma mastar yüzeyleri, farklı özellikteki sert dolgu elektrodları 
kullanılarak, elektrik ark kaynak yöntemi ile dolgu yapılmıştır/kaplanmıştır. Sert dolgu ile kaplanmış ana metal-
kaynak metali arayüzey arasındaki bağ kalitesinin karakterize edilebilmesi amacıyla, kaynaklı numunelere, sertlik 
testi ile mikroyapı incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca kaynak dikişi ve ITAB’da meydana gelebilecek çatlak, gözenek 
vb. hatalar için, kaynaklı numunelere sıvı emdirme ve radyografik testler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, 
sertlik ve mikroyapı yönünden değerlendirilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak, kaynak öncesi 
kullanılan ilave metalin kimyasal bileşimine göre kaynak bölgesinde meydana gelen sertlik ve mikroyapı 
özelliklerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kaynaklı numuneler üzerinde yapılan sıvı emdirme ve radyografik 
muayeneler sonucunda kaynak bölgesinde herhangi bir kaynak hatasına (çatlak, curuf kalıntısı, gözenek vb) 
rastlanılmamıştır 
. 
Anahtar kelimeler: Sert dolgu kaynağı, sertlik, mikroyapı. 

 

AN INVESTIGATION INTO INTERFACE PROPERTIES OF HARD 
FACING APPLIED FOR THE STRAIGHTENING GAUGES IN IRON 

AND STEEL INDUSTRY  
 
 

Abstract 
 

In this study, the worn surfaces as the result of using the straightening gauges were filled/coated using various 
commercially available hard filler materials using electric arc welding method. Hardness measurements and 
microstructural examinations were performed in order to characterise weld metal interface. Initially, non-
destructive tests (liquid penetration and radiographic tests) applied to the samples to observe any cracks, porosity 
and defects in weld zone and heat affected zone (HAZ). Hardness tests and microstructural analyses studies 
were evaluated and compared. Hardness and microstructure characterise of the welded metals showed variations 
depending on the hardfacing metal’s chemical composition. As a results of non-destructive tests (liquid 
penetration and radiographic tests), no significant fault has been observed at weld zones. 
  
Key Words: Hardfacing, hardness, microstructure. 

 

1. Giriş 
 
Yüzey mühendisliği, makine parçaları gibi malzemelerin üretiminde, aşınma ve korozyon direnci sağlamak için 
yüzey özelliklerini geliştiren ekonomik bir yöntemdir [1,2]. Sert dolgu kaynağı, bir parçanın yüzeyine, farklı 
özellikteki bir malzemeyi kaynak tabakası şeklinde uygulama işlemidir. Sert dolgu kaynağı aşınma, korozyon ve 
diğer yüzey bozulmalarının yaşandığı durumlarda metal parçalarının ekonomik şekilde yenilenmesine olanak verir 
[3]. Sert dolgu kaynağı metallerin yüzey özelliklerini geliştirme amaçlı yapılan bir işlem olup aşınma ve 
oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığa sahip kaynak metali ile yüzeyin kaplanmasıdır [4]. Sert dolgu metali 
alaşımları parça elemanlarının servis ömrünü arttırmak amacıyla endüstride sık kullanılır [5]. Sert dolgu işlemi 
spesifik aşınma özelliklerini elde etmek amacıyla özel tasarlanmış alaşımla yüzeyin kaynaklanmasıyla metalik 
alaşımların yüzey özelliklerini geliştirmek için kullanılan bir metottur [6]. Fe-bazlı sert dolgu alaşımları sınıfında 
farklı derecelerde aşınma direnci sağlayan ferrit/beynit, martenzit, östenit ve karbürlü yapılar olmak üzere pek çok 
mikroyapı mevcuttur. Sert dolgu alaşımları, endüstride genellikle kaynak metalinin sertliğine ve alaşım miktarına 
göre seçilir [7]. Fakat kimyasal bileşim ve termo-mekanik geçmiş tarafından belirlenen alaşımın mikroyapısı, 
aşınmaya dirençte en önemli ve en belirgin katkıyı sağlayan özelliktir [8]. Metalin sertliği arttıkça, daha kırılgan 
olmaya eğilimlidir. Bu nedenle, çok fazla sert dolgu metali yığmamaya dikkat etmek gerekir. Sert dolgu kaynakları 
çatlamaya daha eğilimlidir çünkü kaynak diğer yöntemlere göre daha geniş bir alanda yapılır. Çatlama riski 
yüksek olan parçalarda sert dolgu uygulamasından önce tampon paso uygulaması çatlama riskini azaltır [9]. 
Kaynak işlemi sırasında, dolgu elektrodu ve ana metal ergiyerek karışmakta ve ana malzeme aşırı ısınmaktadır. 
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Meydana gelen aşırı ısınma, “ergime arka bölgesi” diye adlandırılan ana metalin bir kısmını ergitir ve yeniden 
katılaşması ile bu bölgelerde mikro ayrılma meydana gelir. Isı girdisi, dolgu paso ile sağlanır. Hızlı soğuma 
yapıldığında kaynak bölgesi ile ana metalin sertlik farklılıklarından ya da ITAB bölgesinin ısıl genleşme 
farklarından dolayı meydana gelen gerilmeler kırılmalara neden olabilir. Gerginliklerin giderilmesi için dolgu 
kaynağı uygulanan parçaların olabildiğince yavaş soğutulması gereklidir [10]. Sert dolgunun özellikleri seyrelme 
etkisi ile beklenenden farklı olabilir. Sert dolgu metalinin istenen mikroyapıya sahip olabilmesi için daha yüksek 
karbon (ve/veya daha yüksek alaşım) içeren elektrodların seçimi ile seyrelme etkisi aşılabilir [7]. Seyrelmeyi 
sınırlandırmak için özel kaynak prosedürü uygulanır. Bindirmeyi fazla yapmak da bunu sağlayabilir. Bazen 
seyrelmeyi sınırlandırmak için kullanılan kaynak yöntemi de değiştirilebilir [9]. 
 
Bu çalışmada, Demir-Çelik endüstrisinde sıklıkla kullanılan ve birçok aşınma faktörü sonucu ölçüsünden küçülen, 
bu haliyle kullanılması durumunda da üretime zarar verebilecek doğrultma mastarları kullanılmıştır. Aşınmış 
mastar yüzeyleri elektrik ark kaynak yöntemi ile değişik tip ticari sert dolgu elektrotları (başlıca mangan içeren 
östenitik manganlı ve havada sertleşebilen demir esaslı martensitik sert dolgu alaşımları) kullanılarak 
doldurulmuştur. Parçanın çalıştığı ortamda bulunan aşınma faktörlerine yüksek direnç gösterebilecek mikroyapıya 
sahip altı 6 farklı alaşım türüyle uygulanan sert dolgu kaynağının arayüzey özellikleri incelenmiş, makro ve mikro 
incelemelerle gözlemlenen mikroyapısal değişimler tartışılmış, ısı ve alaşım etkisi nedeni ile dolgu tabakaları ve 
ana metal arasındaki sertlik değişimleri, nedenleri ile irdelenmiştir. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 

 
2.1. Malzeme 
 
Çalışmada, kimyasal analizi ve Ceş değeri Çizelge 1’de verilen, doğrultma mastarlarından alınan aşınmış 
numuneler deney malzemesi olarak kullanılmıştır. Çizelge 2’de ise çalışmada kullanılan sert dolgu elektrodlarının 
analiz ve standartları verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Ana malzemenin kimyasal bileşim (ağırlıkça %) ve Ceş değeri. 
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Çizelge 2. Çalışmada kullanılan sert dolgu elektrodları analiz ve standartları. 

 

Elektrod 
Türü 

Elektrod 
Standartları 

Kimyasal  Bileşim (Ağırlıkça %) Kaynak 
metali 
sertliği 

C Mn Si Cr 
Ni Mo V N

b 
Fe 

ELHARD 300 
 TS EN 14700 E Fe 1 
 DIN 8555 E1-UM-
300 

0.1
5 

1.3 0.5 1.5 - - - - Kalan 300-350 HV 

ELHARD 500 
TS EN 14700  E  Fe 
1 
DIN 8555  E1-UM-50 

0.3 
1.1

3 
1.2 5.5 - - - - 

Kala
n 

500 HV 

ELHARD 600 

TS EN 14700  E  Fe 
8 

DIN 8555 E6-UM-
60P 

0.5 0,3 1.1 7,0 - 1.0 1.0 - 
Kala

n 
630-675 HV 

ELHARD 
650R 

TS EN 14700  E  Fe 
6 
DIN 8555  E1-UM-60 

0.5
5 

1,3
5 

0.7
5 
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0,
6 
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n 

615 HV 

FAZER 
17MnCr 

TS EN 14700 E Fe 9 
DIN 8555  E7 UM 
250K 

1.1
5 

17,
7 

1,0
1 

13,
5 

0,28
0 

0.0
3 

0.0
7 

- 
Kala

n 
265 HV* 

CITOMANGA
N 

TS EN 14700  EZ Fe 
9 
DIN 8555  E 
UM200K 

0.7 12 - - 3 - - - 
Kala

n 
188-230 
HV** 

SÜPERCİTO 
TS EN 499 E42 
3B42H10 

0.0
8 

1.2 0.6 - 
- - - - Kala

n 
- 

      *   Çalışma sonrası : 600 HV   **  Çalışma sonrası : 450-500 HV 

 
 



Hıdıroğlu, M. ve Kahraman, N. 

 

799 
 

2.2. Sert Dolgu Kaynak İşlemi ve Kaynak Parametreleri 
 

Kullanım sonucu aşınıp ölçüsünden küçülmüş profil doğrultma mastarlarından, su soğutmalı şerit testere makinesi 
yardımıyla, 150x40x25 mm ebatlarında altı adet numune kesilip yüzeylerin mekanik ve kimyasal olarak 
temizlenmesine özen gösterilmiş, özellikle herhangi bir çatlak olup olmadığı incelenmiştir. Çünkü eğer çatlak 
varsa bu çatlaklar dolgu malzemesinin içine kolayca ilerleyebilir. Tamir-bakım kaynağı redresör türü kaynak 
makinesi ile atmosfer şartlarında hava sirkülasyonunun olmadığı yerde gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemi biten 
numuneler açık havada soğumaya bırakılmıştır. Kaynak esnasında kullanılan kaynak parametreleri Çizelge 3’de 
verilmiştir. 

 
Çizelge 3. Kaynak esnasında kullanılan kaynak parametreleri. 

 

Kaynak 
Kodu 

Elektrod  
Elektrod 

çapı  
(mm) 

Akım  
(A) 

Kaynak hızı  
(mm/dk) 

A 

Oerlikon 
Süpercito 

2.5 120 1.Paso* 42 

Elhard 300 4.00 180 2. Paso 38 

B 

Oerlikon 
Süpercito 

2.5 120 1.Paso* 42 

Elhard 500 4.00 180 2. Paso 38 

C 

Oerlikon 
Süpercito 

2.5 120 1.Paso* 42 

Elhard 600 R 3.25 120 2.Paso 48 

D 

Oerlikon 
Süpercito 

2.5 120 1.Paso* 42 

Elhard 650  3.25 120 2. Paso 48 

E 

Oerlikon 
Süpercito 

2.5 120 1.Paso* 42 

Fazer 17MnCr 3.25 120 2. Paso 58 

F 

Oerlikon 
Süpercito 

2.5 120 1.Paso* 42 

Oerlikon 
Citomangan 

3.25 120 2. Paso 48 

 
*Tampon paso: Darbeli aşınmaya maruz kalan profil doğrultma mastarlarında sert dolgu metali ile ana malzeme 

arasındaki uyumlu geçişi sağlamak (sert dolgu pasosunun alaşım içeriğini seyreltmek), darbe etkisini ana 
malzeme ve sert dolgu pasosu arasında absorbe etmek amaçlı çekilen paso. 

 
2.3. Sıvı Penetrant ve Radyografi Test İncelemeleri 
 
Numunelerin PT testleri Deka Test Merkezi’nde (İstanbul) yapılmıştır. Teste tabi tutulan numuneler, konu 
hakkında gerekli belgeye sahip (NDT level 2) PT muayene uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Numunelerin RT 
testleri ise, Gedik test merkezinin NDT sertifikalı uzmanları tarafından D5 kalite film üzerine (2,6 mA, 230 kV 
enerji aralığında ve 320 sn pozlama süresinde) Selenyum ile gerçekleştirilmiş ve değerlendirilmiştir.  

 
2.4. Makro/Mikro Yapı İncelemeleri 
 
Kaynaklı numunelerin karakterizasyonu için, kaynaklı numunelerin başlangıç ve bitiş kısmından 20 mm’lik 
kaynaklı bölge kesilerek ıskartaya çıkarılmıştır. Mikrosertlik ve makro/mikroyapı çalışmaları için, ana malzeme, 
ITAB ve kaynak metalinin de içinde bulunduğu kısımları kapsayacak şekilde 25x20x10 mm ebatlarında her bir 
numuneden ikişer adet numune kesilmiştir. Kesme işlemleri sırasında kaynak bölgesinde istenmeyen 
dönüşümlerin meydana gelmemesi için bor yağlı soğutma sıvısı kullanılmıştır. Makro/mikroyapı numuneleri, 
standart metalografik numune hazırlama işlemlerine (zımparalama ve parlatma) tabi tutulmuşlardır. Kaynaklı 
numunelerin kaynak bölgesinin dağlama işlemleri makro incelemeler için % 2 Nital, mikroyapı incelemeleri için % 
4 Nital dağlayıcısı ile gerçekleştirilmiştir. Optik mikroskop ve SEM görüntülerinin, birleştirilmiş numunelerin ve ara 
yüzeylerinin karakteristik özelliklerini tam olarak yansıtan bölgeden alınmasına özen gösterilmiştir.  

 
2.5. Sertlik Ölçümleri 
 
Dolgu kaynaklı numunelerin sertlik ölçümleri LECO marka AHM43 model tam otomatik mikrosertlik cihazında HV 
cinsinden ölçülmüş ve veriler bilgisayara aktarıldıktan sonra otomatik olarak grafikleri alınmıştır. Sertlik değerleri 
kaynaklı numunelerin kaynak bölgelerinden (dolgu metali, tampon paso ve geçiş bölgeleri) 500 gr yük altında aynı 
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doğrultuda sabit aralıklarla alınmıştır. Arayüzeyin daha iyi karakterize edilebilmesi adına tabakalar arası sertlik 
değerleri ölçüm aralığı 0.1 mm, sert dolgu yüzeyinden alınan sertlik ölçüm aralığı ise 2 mm olarak alınmıştır. 

 
3. Sonuçlar ve Tartışma  
 

3.1.Sıvı Penetrant Test Sonuçları 
 
Sıvı penetrant testi tüm kaynaklı numunelere uygulanmış ve örnek olması açısından sadece iki adedinin makro 
görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Penetrant testi uygulanan numunelerden görüntüler. 

 
Kaynaklı numunelere uygulanan penetrant testi sonucunda ve NDT uzmanınca hazırlanan PT raporuna göre, 
numune yüzeylerine açılan herhangi bir çatlak hatasına (normal, kılcal çatlak) rastlanmamıştır. Rapor sonucundan 
anlaşılmıştır ki, dolgu kaynağı yapılan uygulamalarda kaynak/kaplama faaliyeti sırasında kurallara (elektrod açısı, 
elektrod-iş parçası mesafesi, kaynak hızı vb.) riayet edilmiştir. Ayrıca, hem kaynak işlemlerinde kullanılan sert 
dolgu elektrodlarının, hem de kaynak parametrelerinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm bunların yanında, 
kaynak yapılan ortamın bu işlem için uygun olduğu, sert dolgu elektrodu ile ana malzemenin dolgu işlemi için 
uyumlu olduğu, sıvı penetrant test sonucu herhangi bir problem olmamasından anlaşılmaktadır. 

 
3.2. Radyografik Test Sonuçları 
 
Deney numunelerinin alındığı doğrultma mastarlarında, aşınma hasarının yanı sıra, elemanın (mastarın) değişken 
periyodik zorlanmalar altında kalmasından dolayı, aşınma ve zorlanmalara maruz kalan yüzeylerinde yorulma 
çatlakları ve/veya kırılmalar da görülebilmektedir. Numunelere kaynak işlemi uygulanmadan önce malzemede 
herhangi bir çatlak olup olmadığı araştırılmıştır. Eğer çatlak varsa bu çatlaklar dolgu malzemesinin içinde 
ilerleyecektir.  Malzemenin yüzeyinin sert dolgu metali ile kaplanmasının da hiçbir değeri kalmayacaktır. Kaynaklı 
birleştirmelerin en sağlıklı kontrolü olan Radyografi yöntemi test sonuçları ve NDT uzman raporuna göre; kaynak 
metalinde, esas metalde, ITAB’de ve birleşme yerinde hacimsel veya yüzeysel herhangi bir kaynak hatasına 
(kaynak dikiş tekniğinden ve/veya malzemenin kötü kesilmesinden kaynaklanan curuf kalıntısı hatalarına, gaz 
boşluğu ve porozite hatalarına, boyuna-enine ve iç-dış çatlak hatalarına) rastlanmamıştır. Şekil 2’de kaynaklı 
numunelerin radyografik görüntüleri verilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Radyografik muayene sonucu elde edilen pozlar. 

 
 
3.3.Makro Yapı Test Sonuçları 
 
Bu çalışmada olduğu gibi sert dolgu işlemlerinde, kaynaklı birleştirmelerde tercih edilen negatif kutuplamanın 
aksine pozitif kutuplama tercih edilmesinin nedeni; ana malzeme-sert dolgu ara yüzeyindeki nüfuziyeti 
sınırlandırmaktır. Dolayısıyla sert dolgu metalinde oluşması beklenen kimyasal kompozisyonun, ana malzeme ve 
geçiş pasoları ile gereğinden fazla seyrelmesini (daha fazla ilave metal-ana malzeme karışımını) önlemektir. Bu 
arada, nüfuziyetin az olması istenirken birleşme arayüzeyinde soğuk kaynak oluşumuna meydan verilmemelidir. 
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Tüm bu bilgiler makro görüntüler üzerinde değerlendirildiğinde (Şekil 3), tüm numunelerde kaynak bölgesinde 
istenilen yeterli metalurjik homojenlik ve nüfuziyetin sağlandığı görülmektedir. NDT uzmanı tarafından oluşturulan 
makroskobik rapora göre, kaynaklı bölgelerde herhangi bir kaynak hatasına (pasolar arası curuf kalıntısı, yetersiz 
birleşme vb.) rastlanmadığı belirtilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Numunelerin makroskobik görüntüleri. 
 

3.4. Mikroyapı (SEM) İncelemeleri 
 
Sert dolgu kaynaklı numunelerin tümünden farklı büyütmelerde SEM görüntüleri alınmıştır. Burada örnek olması 
amacıyla sadece D ve F numuneleri verilmiştir. Şekil 4 ve 5’deki SEM görüntülerinden görüldüğü üzere, ana 
metal, tampon paso ve sert dolgu pasosunda, tabakalar arası düzenli bir geçişin olduğu belirlenmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 4. D numunesinin SEM mikroyapı görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5. F numunesinin SEM mikroyapı görüntüsü. 

 

 
3.5. Mikroyapı (Optik Mikroskop) İncelemeleri 
 
Mikroyapı numunelerinden, kaynak metalinin, ITAB’ın ve ana malzemenin yer aldığı değişik bölgelerden farklı 
büyütmelerde fotoğraflar alınmıştır. Tüm numunelerin kesitinden, adı geçen bölgeleri içeren mikroyapı fotoğrafları 
alınmış, sadece A ve E numunesinin kesitinden alınan örnek mikroyapı görüntüleri Şekil 6 ve 7’de verilmiştir. 
Bunun yanında B ve C numunelerinin sert dolgu metalleri (Şekil 8), D ve F numunelerinin ise tampon paso (Şekil 
9) mikroyapı görüntüleri örnek olarak verilmiştir. 
 
 

 

Sert 

dolgu 

Tampon 

paso 

Ana 

metal 

Ana 

metal 

Sert 

dolgu 

Tampon 

paso 
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Şekil 6. A numunesinin optik mikroskop mikroyapı görüntüleri. 
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Şekil 7. E numunesinin optik mikroskop mikroyapı görüntüleri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. B ve C numunelerine ait sert dolgu metali optik mikroskop mikroyapı görüntüleri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. D ve F numunelerine ait tampon pasonun optik mikroskop mikroyapı görüntüleri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B C 

D F 
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Mikroyapı görüntüleri genel olarak değerlendirildiğinde, ana malzeme ve ITAB’dan elde edilen görüntüler 
benzerlik gösterirken, kaynak metalinden (tampon ve sert dolgu pasosu) alınan görüntülerin farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. Tüm görüntülerde ana malzemenin eş eksenel ferritik-perlitik yapıya sahip olduğu görülmektedir. 
Kaynak metallerinde ise A, B ve C numunelerinin tipik, widmanstatten kaynak metali yapısında olduğu 
görülmektedir. E numunesinde ise kaynak metali yapısının A, B, C den farklı olduğu bu farkın ilave metal 
içerisindeki % 17 Mn ve % 13 Cr’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Literatürde yüksek manganlı ve kromlu 
alaşımların oda sıcaklığındaki mikroyapısal karakteristikleri Fe-Cr-C faz diyagramları ile açıklanabilir [11].  
 
Metalurjik incelemede A numunesinin sert dolgu metalinde perlitik ve ferritik yapılar görülürken, B ve C 
numunelerinin sert dolgulu kaynak metalinde, (Şekil 6.) farklı orandaki martenzitik yapılar görülmektedir. Fe-C-Cr 
alaşımları faz diyagramına göre A numunesinin sert dolgu metali yapıdasında α+(Cr,Fe)3C,  B ve C numunelerinin 
sert dolgu metalinde ise α+(Cr,Fe)7C3 bulunduğu düşünülmektedir [12]. D ve F numunelerinde ise kaynak metali 
mikroyapısı tam olarak görüntülenememiştir. Bunun sebebinin, numunelerin dolgusunda kullanılan elektrodların 
bileşiminde var olan Cr, Mn ve Ni olabileceği düşünülmektedir. E numunesinin kaynak metalinde ise yapı HMK 
olup ana faz östenittir. Yapı, östenit içerisinde dağılmış M7C3 (M=Cr, Fe) krom karbür, östenitik dentiritler ve 
östenitik hücreler içermektedir. Fe, Cr ve C’lu alaşımlarda M7C3 karbürlerin oluşumu tipik fazlardan biridir.  20 
°
C’de, farklı fazlarda bulunan Fe-C-Cr alaşımlarının alanları Şekil 10’daki diyagramda görülmektedir [13]. Ayrıca 
Fe bazlı sert dolgu elektrodlarının mikroyapılarını ve bu yapılara göre uygulama alanlarını tayin edebilmek için 
Şekil 11’deki Kotecki diyagramından yararlanılmaktadır. 
 

Şekil 6 ve 7’nin 2 numaralı bölgesi ve Şekil 9’daki D ve F numunelerine ait görüntüler tampon bölge görevi gören 
elektrodla doldurulan geçiş pasosunu göstermektedir. Bu bölgelerdeki dolgu metalinin mikroyapısında ince taneli 
perlitik yapılar görülmekte olup sert dolgu metallerinin kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak farklılık gösterdiği 
görülmektedir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 10. 20 
°
C’de farklı fazlarda bulunan Fe-C-Cr alaşımları alanları [13]. 

 

  

                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 11. Fe bazlı sert dolgu alaşımları mikroyapılarına göre uygulama alanları (Kotecki diyagramı) [7]. 
 
Şekil 6’nın 3-4-5 numaralı, Şekil 7’nin 3-4-5-6 numaralı bölgeleri tampon pasonun ana metalle olan ITAB’ını ve 
ana metali göstermektedir. Tampon pasonun hemen altındaki, Şekil 6’nın 2, 3 numaralı ve Şekil 7’nin 3-4 
numaralı yapılar incelendiğinde; yapılarda widmanstatten ferrit, asiküler ferrit ve perlit görülmektedir. A 
numunesinin 4 ve 5, E numunesinin 5 ve 6, numaralı ana metale yaklaşan ve ana metal bölgelerinde ise tanelerin 
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giderek büyüdüğü, ana metalin sahip olduğu tane ebadına ulaştığı ve mikroyapının eş eksenel perlit ve ferrit 
fazlarından oluştuğu görülmektedir.  

 
3.6. Sertlik Deney Sonuçları 
 
Şekil 12’de kaynaklı numuneler üzerinden alınan farklı büyütmelerdeki sertlik izleri verilmiştir. Batıcı ucun yüzeye 
bıraktığı sertlik izlerinden rahatlıkla fark edileceği gibi sert dolgu pasosu, tampon tabaka ve ana metal ile bunların 
geçiş bölgelerindeki sertlik değerleri değişim göstermiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Şekil 12. Numunelerin HV sertlik iz görüntülerinden örnekler. 

 
 

Şekil 13-18’de kaynaklı numunelerin sert dolgu pasosu ve tampon pasodan otomatik olarak ölçülen sertlik 
değerleri grafik olarak verilmiştir. Burada sol taraftaki grafikler (A) kesitten alınan sertlik değerlerini gösterirken, 

sağ taraftaki grafikler (B) kaynaklı numunelerin dolgu paso yüzey sertliğini göstermektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 13. A numunesinin mikrosertlik sonuçları. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 14. B numunesinin mikrosertlik sonuçları. 
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Şekil 15. C numunesinin mikrosertlik sonuçları. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 16. D numunesinin mikrosertlik sonuçları. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 17. E numunesinin mikrosertlik sonuçları. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 18. F numunesinin mikrosertlik sonuçları. 
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Sert dolgu kaynağı öncesi ana malzemeden alınan sertlik değeri sonuçları ortalama 150 HV olarak ölçülmüş, 
ancak bu değer grafikler üzerinde gösterilmemiştir. Sertlik grafikleri genel olarak incelendiğinde tüm numunelerde 
tampon malzeme sertliğinin birbirine yakın olduğu (yaklaşık 200 HV) belirlenmiştir. Kaynak metali sertlikleri 
incelendiğinde, tüm numunelerden farklı sertlik değerlerinin ölçüldüğü görülmektedir. B, C ve D numunelerinden 
elde edilen sertlik grafiklerinin birbirleriyle benzeştiği, ancak A, E ve F numunelerinden elde edilen grafiklerin 
diğerlerinden farklı olduğu göze çarpmaktadır. E ve F numunelerinde en yüksek sertlik değerleri ITAB’dan 
ölçülürken diğer bütün numunelerde en yüksek sertlik kaynak metalinden (sert dolgu) ölçülmüştür. Kaynak yüzey 
sertlikleri değerlendirildiğinde en yüksek sertlik C numunesinden ölçülürken, onu sırasıyla D, B, E, A ve F 
numunelerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Sertlik değeri ile mikroyapı ve alaşım konsantrasyonunun doğru orantısı 
baz alındığında, sertlik değerlerinin mikroyapı incelemeleri ve numunelerin alaşım konsantrasyonu ile uyumlu 
olduğunu söylenebilir. Sert dolgunun kimyasal bileşimindeki farklılıklar ve tampon paso ile kaynak işlemi sırasında 
meydana gelen seyrelme, oluşan sert dolgu metalinde faklı mikro ve farklı sertlik değerlerinin yapıların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.  
 
B numunesinin A numunesinden daha yüksek sertlik değerlerine sahip olmasının sebeplerinden biri A 
numunesinin alaşım elementlerinin azlığıdır (Çizelge 2). Bu duruma bağlı asıl sebep A numunesinin perlitik-ferritik 
mikroyapısıdır. Özellikle B numunesinin karbon oranı A numunesinin iki katı olup aynı zamanda B numunesi daha 
yüksek oranda, sertleşebilirliği artıran alaşım elementlerinden Cr içermektedir. Karbon oranının arttırılması kaynak 
metali mikroyapısında değişikliğe yol açmaktadır. Karbon oranı ile asiküler ferrit ve mikrofaz hacim oranı artarken, 
primer ferrit oranı azalmaktadır. Karbon, çeliklerde sertleşme kabiliyetini arttırdığı için mikroyapı değişmektedir. 
Karbon ayrıca östenit tanelerinde küçülmeye yol açar. Mikroyapıdaki değişim ve tane küçültmesi kaynak 
metalinde sertlik ve mukavemet artışı sağlar [14].  
 
C numunesinin sertlik değerleri hem A ve B, hem de diğer numunelere göre daha yüksektir. C numunesinin 
kimyasal kompozisyonundaki karbon değeri A ve B ye göre yüksek olup komposizyon, sertleşebilirliği arttıran Cr, 
Mo ve V içermektedir. Ayrıca, C numunesinin içerdiği Cr miktarı A ve B numunelerine göre yüksektir. C ve D 
numunelerinin sertlik değerleri arasındaki farklılıklar ise içerdikleri kimyasal komposizyon ile açıklanabilir. 
Numunelerin kimyasal komposizyonundaki C, Cr ve Mo oranları birbirlerine çok yakınken, C numunesinin 
kimyasal komposizyonunda bulunan Mn oranı, D numunesine göre oldukça düşüktür. Ayrıca C numunesinin 
kimyasal komposizyonu % 1 oranında V içerirken, D numunesi % 0.6 oranında Nb (niobyum) içermektedir. 
Vanadyum oranı arttıkça kaynak metali sertliği ve mukavemeti artar ve toklukta düşme görülür. Vanadyum kaynak 
edilmiş halde bile karbür (V4C3) veya nitrür çökeltisi yaparak tokluğu düşürür. Niyobyum’sa sertleşme kabiliyeti 
yüksek (Mn-Mo-TiB alaşım elementli) kaynak metalinde tane sınır ferritti oluşumunu önler. Ancak karbon ile 
birleşerek NbC halinde çöker. Çökelen NbC taneleri matris sertliğini arttırır ve gevrek-sünek geçiş sıcaklığını 
yükseltir. C numunesinin kimyasal bileşiminde % 0,3 oranında Mn bulunurken D numunesinde bu oran % 1.35’tir. 
Mangan artışı ile çelik sertleşme kabiliyeti ve dolayısıyla martenzit oluşumu artmaktadır. Bu durum asiküler 
ferrittin tersine tesir yapmaktadır. Manganın belli değerinden sonra martenzit oluşumu toklukta düşmeye yol 
açmaktadır [14].  
 
E ve F numuneleri kimyasal komposizyonlarında bulunan elementlerin konsantrasyonuna bağlı olarak çalışma 
sertleşmesi göstermektedir. Bu numunelerin kaynak işlemi sonrasında sertlik değerleri 250-300 HV civarında 
ölçülmüştür. Çalışma sertleşmesi gösteren bu kaynak metallerinin sertlik değerleri servis şartlarında çalışma 
sonrası 450-600 HV civarında yükselebildiği bilinmektedir.  

 

4. Sonuçlar  
 
 Kaynaklı numunelerin,  makroskobik,  sıvı penetrant ve radyografik test raporları sonuçlarına göre, dolgulu 
yüzeylerde ve geçiş bölgelerinde herhangi bir kaynak hatasına rastlanmamıştır. 
 

 Kaynak esnasında kullanılan sarf malzemenin kimyasal bileşimindeki farklılıklar ile tampon paso ile kaynak 
işlemi sırasında meydana gelen seyrelme, elde edilen sert dolgu metalinde faklı mikroyapıların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 
 

 Dolgu kaynağı yapılan numunelerin kaynak metalinden ölçülen sertlik değerlerinin, kaynak esnasında kullanılan 
sert dolgu ilave metalinin bileşimine son derece bağlı olduğu tespit edilmiştir.  
 

 E ve F numunelerinde en yüksek sertlik değerleri ITAB’dan ölçülürken diğer bütün numunelerde en yüksek 
sertlik kaynak metalinden (sert dolgu) ölçülmüştür. 
 

 Sert dolgu kaynağı sonrası kaynaklı numuneler üzerinde yapılan sertlik testleri sonucunda, dolgu pasosu en 
sert numuneler C ve D numuneleri olarak belirlenmiştir. 
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Özet 
 
IF çelikleri otomobil sektöründe genellikle gövde imalatında geniş yelpazede kullanılmaktadır. Ancak uygulamada 
bu çeliklerin soğuk şekillendirildikten sonra nokta direnç kaynağı ile birleştirilmesi söz konusudur. Fakat 
deformasyondan dolayı meydana gelen mukavemet kazanımlarının kaynak ısı girdisi artışından etkilenmesi söz 
konusudur. Nokta direnç kaynaklı birleştirmelerde ısı girdisine etki eden kaynak parametrelerinden birisinin de 
kaynak zamanı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde yaygın olarak 
kullanılan IF7315 kalite (arayer atomsuz) çelik sacların ticari olarak temin edildiği şekliyle ve farklı oranlarda (%5 - 
%10) soğuk deforme edildikten sonra nokta direnç kaynak kabiliyetine farklı kaynak zamanının (10, 20 ve 30 
çevrim) etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Kaynak kalitesini değerlendirmek için birleştirmenin mikroyapısı 
incelenerek, çekme makaslama yükü taşıma kapasitesi tespit edilmiş ve sertlik profili belirlenmiştir. Birleştirmenin 
mekanik özelliklerinin birleştirilen malzemenin deformasyonuna ve kaynak zamanına bağlı olarak değiştiği 
bulunmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Nokta direnç kaynağı, Soğuk deformasyon, IF çelikleri 

 

AN EFFECT OF WELDING TIME ON THE RESISTANCE SPOT 
WELDABILITY OF COLD DEFORMED IF7315 STEEL 

 
Abstract 
 
IF (interstitial free) steels are widely used for body manufacturing in automotive industry. In application, they are 
joined by resistance spot welding method after cold deformation processes. But, the increase at the weld heat 
input effects to the strength enhancement of cold deformed IF steel. The weld time is one of welding parameters 
that effect to the weld heat input at the resistance spot welding process.  
In this study, the effects of various welding time (10, 20, 30 cycles) on the resistance spot weldability was 
determined for as received and 5%, 10% cold deformed IF7315 grade interstitial free steels which are used for 
automotive and domestic appliance industry. The microstructure evaluation, tensile shear load bearing capacity 
and hardness profile was determined in order to determine weld quality. It was found that the mechanical 
properties of weldment changes with welding time and deformation rate. 
 
Keywords: Resistance spot welding, Cold deformation, Interstitial free steel (IF) 

 

1. Giriş 
 
Son teknolojinin getirdiği malzemelerden biriside IF (arayer atomsuz) çeliklerdir. Özellikle otomobil ve beyaz eşya 
üreticilerinin gözdesi haline gelen bu çeliklerin üretimi için gerekli teknolojik donanım hayli pahalı olmaktadır. 
Genel olarak, düşük akma dayanımına, yüksek elastik deformasyon kabiliyetine, yüksek plastik gerilim alanına ve 
derin çekilebilirliğe sahiptir [1-3]. Yüksek dayanımlı soğuk haddelenmiş IF çelikleri otomobilin arka kaportasında, 
ön çamurlukta, kapılarda, kapı içindeki güvenlik barlarında ve kaportalarda kullanılmaktadır [3-5]. 
 
Bu çalışmada otomotiv, beyaz eşya sektöründe geniş kullanım alanı bulan IF7315 kalite (arayer atomu 
içermeyen) çelikler kullanım yerinde herhangi bir otomobil aksamını veya makine gövdesini oluşturmak için 
kaynaklı birleştirmeden önce soğuk deformasyona tabi tutulabilmektedirler. Soğuk şekillendirmeyle sağlanan 
mukavemet artışı numuneye uygulanan ısıl işlem veya kaynak gibi termal süreçlerden etkilenerek 
mukavemetlerinde bir kayıp yaşarlar.  
 
Nokta direnç kaynaklı birleştirmelerde ısı girdisine etki eden kaynak parametrelerinden birisi de kaynak zamanıdır. 
Bu çalışmada ticari olarak temin edildiği şekliyle ve iki farklı oranda soğuk deforme edilmiş IF7315-IF7315 kalite 
çeliğin nokta direnç kaynaklı birleştirmesi sırasında artan kaynak zamanına bağlı olarak artan ısı girdisinin 
birleştirmenin mekanik özellikleri ve mikroyapısı üzerindeki etkisi etraflıca araştırılmıştır. IF7315-IF7315 malzeme 
çiftinin sabit kaynak akım şiddeti ve sabit elektrot baskı kuvvetinde üç farklı kaynak zamanında kaynaklı 
birleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
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2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Kullanılan malzemeler 
 
Bu çalışmada Erdemir ürünü otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan IF 7315 kalite sac 
malzeme kullanılmıştır. Deneyde kullanılan sac malzemenin kimyasal bileşim analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 
1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Deneyde kullanılan 7315 çeliğinin kimyasal kompozisyonu 

 

 
2.2. Deney numunelerin kaynak öncesi deformasyon işlemi 
 
Çalışmada ticari olarak temin edildiği şekliyle birleştirilecek olan IF7315 kalite sac malzeme 100x20x1.5mm 
ölçülerinde giyotin makas ile kesilerek kaynak için hazır hale getirilmiştir. Farklı oranlarda soğuk deforme 
edildikten sonra birleştirilecek malzemeler ise; 1.5 mm kalınlığında IF7315 kalite çelik sac malzemeden 
200x30mm ölçülerinde şerit numuneler kesilerek hazırlanmıştır. Deformasyon işlemi SHIMADZU AG-IS 50 kN 
marka cihazda gerçekleştirilmiştir. Her bir parametre için üçer adet numune hazırlanmıştır. Deney sonuçları bu üç 
deneyin ortalaması olarak alınmıştır. Numuneler, ölçü boyu 150 mm olacak şekilde cihazın çenelerine 
bağlandıktan sonra 5mm/dak hızla boyuna soğuk deformasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. %5 deformasyon 
uygulanan numunenin deformasyon işlemi sonrası ölçü boyu 157.5 mm, %10 deformasyon uygulanan numunenin 
ölçü boyu da 165 mm olarak ölçülmüştür. 
 

2.3. Deney numunelerinin kaynak için hazırlanması 
 
Numuneler deformasyon bölgesinin orta yerinden iki eşit parçaya kesilmiştir. Numuneler homojen deformasyona 
uğramamış çekme cihazının çeneleri arasında kalan kenarından itibaren kesilerek 100mm boyuna getirilmiştir. 
Böylece 100x20x1.5mm ölçülerindeki numuneler kaynak işlemi için hazırlanmıştır (Şekil 1). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Kaynaklı birleştirme deney numune boyutları 

 
Birleştirme işlemi 60kVA gücünde, BAYKAL SPP60 marka elektronik akım ve zaman kontrollü, pnömatik basma 
donanımlı nokta direnç kaynak makinesinde gerçekleştirilmiştir. Tüm numuneler 7 kA sabit kaynak akım 
şiddetinde birleştirilmiştir. Kaynak sırasında elektrot baskı kuvveti 6 bar, kaynak zamanı olarak üç farklı kaynak 
zamanı 10, 20 ve 30 çevrim (1 çevrim= 0,02 s) belirlenmiştir. Deneylerde küresel başlı elektrot kullanılmıştır. 

 
2.4. Çekirdek çapı ölçümü 
 
Farklı kaynak zamanı ile birleştirilen deney numuneleri üzerinde çekirdek çapı ölçümü enine ve boyuna 
gerçekleştirilmiş ve ortalamaları alınmıştır. 
 

7315 kalite IF çelik sac malzemenin kimyasal bileşimi (% Ağırlık) 
Element

ler C Cr Ni Si Mn Mo Al Co Cu Nb Ti V W Fe P S 

IF7315 0.013 0.038 0.021 0.012 0.147 0.0043 0.043 0.0046 0.016 0.001 0.047 0.0016 0.007 99.6 0.009 0.0053 
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2.5. Çekme makaslama testi 
 
Kaynaklı malzeme çiftleri, SHIMADZU AG-IS 50kN kapasiteli test cihazında 5mm/dak çekme hızında 
koparılıncaya kadar çekme makaslama deneyine tabi tutulmuştur. Çalışmada her bir parametre için üç numune 
test edilmiş ve sonuçlar üç numunenin ortalaması olarak bağlantının çekme makaslama yükü taşıma kapasitesi 
olarak verilmiştir. 
 

2.6. Sertlik ölçümü 
 
Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen ve sırasıyla ticari olarak temin edildiği şekliyle, %5 ve %10 deformasyona 
uğrayan numunelerin kaynak merkezi eksende olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Ayrılan kısmın biri sertlik ölçümü 
için, diğer bölüm metalografik inceleme için kullanılmıştır. Önce kalıba alınan numune 1200 meshlik zımparaya 
kadar zımparalandıktan sonra, yüzeyi parlatılmış ardından %2 nitrik asit çözeltisi ile dağlanmış ve sertlik 
ölçümüne tabi tutulmuştur. Ölçüm işlemi SHIMADZU HMV marka mikrosertlik test cihazında gerçekleştirilmiştir. 

Cihazın batıcı ucuna 200g yük uygulanmıştır.  
 
2.7. Metalografik İnceleme 
 
Sertlik numunesinden geriye kalan bölüm metalografik inceleme için hazırlanmıştır. Bu amaçla; kaynaklı 
birleştirmeden 22 x 4 mm ebatlarında numune, kesme cihazında kesildikten sonra soğuk reçine ile kalıba 
alınmıştır. Kalıba alınan numune 320–1200 meshlik zımpara kullanılarak zımparalandıktan sonra 3 ve 1 µ elmas 
pasta ile keçede parlatılmıştır. Numunenin metalografik incelemesi için % 2’lik nitrik asit ile 30 sn dağlama 
işlemine tabi tutulmuştur. Mikroyapı incelemeleri 4X-100X büyütme kapasitesine sahip BOSCH Dinion

XF 
Colar 

Camera donanımlı MEIJI marka mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

 
3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Çekirdek çapı ölçüm sonuçları 
3.2.  
Farklı kaynak zamanı kullanılarak birleştirilen numunelerin çekirdek görüntüleri ve numune çekirdek çapı – kaynak 
zamanı değişim grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.   7315 Kalite Sac Birleştirmelerinin Çekirdek Çap Boyutu ve Kaynak Çekirdek Çapı ve Kaynak zamanı 
grafiği 

 
Şekil 2 ’deki veriler incelendiğinde; genel olarak kaynak zamanının artmasıyla kaynak çekirdek çapının arttığı 
tespit edilmiştir. En büyük kaynak çekirdek çapı 8,11 mm olarak %10 deforme edilmiş ve 30 çevrim kaynak 
zamanında birleştirilmiş numunelerde ölçülmüştür. En küçük çekirdek çapı ise 6,38 mm olarak aynı deformasyon 
oranında 10 çevrim kaynak zamanında birleştirilen numunede belirlenmiştir. Sonuç olarak kaynak zamanının 
artmasıyla, ısı girdisi artmış ve dolayısıyla kaynak çekirdeği çapının da arttığı tespit edilmiştir. 
 
Yapılan literatür araştırmalarında istenilen kaynak çekirdek çapının; kaynak akımı ve kaynak zamanı uygun bir 
şekilde ayarlanmasıyla elde edildiği, zamanın kısa tutulmasıyla kaynak çapının küçüldüğü, aksine uzun tutulursa 
ergiyen hacmin fazlalaştığı ve eriyiğin dışarı çıkacağı bildirilmiştir[11]. Kaynak zaman artışı ile ısı girdisinin ve 
kaynak çekirdeği çapının arttığı belirtilmiştir [12-14]. 



Emre, H.E. ve diğerleri 

 

812 
 

Şekil 2 ’den görüldüğü gibi deformasyon oranı ve kaynak zamanı artması ile kaynak çekirdek çapı değerlerinin 
deformasyonsuz numunelere göre artış gösterdiği tespit edilmiştir.  Bunun nedeninin ise; birleştirilecek sacların, 
deformasyona bağlı olarak kullanılan küresel başlıklı uca karşı gösterdiği mukavemetin daha fazla olması ile 
batıcı ucun yüzeysel bir bölgede daha fazla temas etmesiyle oluşacak çekirdek çapını arttırmış olabileceği 
düşünülmektedir. 
 

3.2 Çekme makaslama deney sonuçları 
 

Nokta direnç kaynağı yöntemi uygulanmış numunelerin her bir şart için ortalama çekme makaslama test sonuçları 
Şekil 3 a,b ve c ‘de gösterilmiştir.   

Şekil 3. 10 çevrim, 20 çevrim ve 30 çevrim kaynak zamanında nokta direnç kaynağı yöntemi ile birleştirilen 

numunelerin çekme makaslama taşıma yükü, a)Ticari olarak temin edildiği şekliyle, b) %5 Deformasyona 
uğramış, c) %10 Deformasyona uğramış 

 
Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen numunelerdeki kaynak zamanının çekme makaslama yükü taşıma 
kapasitesine etkisi irdelendiğinde kaynak zamanı ve deformasyon miktarının çekme makaslama dayanımlarını 
etkilediği görülmektedir. Şekil 3 a ’dan görüldüğü gibi ticari olarak temin edildiği şekliyle birleştirilen numunelerin 
çekme makaslama yükü taşıma kapasitelerinin artan kaynak zamanına bağlı olarak arttığı tespit edilmiş ve en 
yüksek dayanım değeri 30 çevrim kaynak zamanında birleştirilen numunede bulunmuştur. Bunda artan ısı 
girdisinin kaynak çekirdek boyutunu arttırmasının etkili olduğu düşünülmektedir.  
 
Şekil 3 b ’deki %5 deforme edildikten sonra birleştirilen numunenin 20 çevrim kaynak zamanındaki çekme 
makaslama yükü taşıma kapasitesi 10 çevrime göre daha yüksek bulunmuştur.  Ancak 30 çevrim kaynak 
zamanında birleştirilen numunenin çekme makaslama yükü taşıma kapasitesi neredeyse 20 çevrimde birleştirilen 
numuneye eşit bir değerde bulunmuştur. Buda 30 çevrimde birleştirilen numunedeki ısı girdisi artışının kritik 
değere ulaştığına işaret etmektedir. Literatürde kaynak zamanı ve kaynak akım şiddeti artışına bağlı olarak artan 
ısı girdisinin kaynak çekirdek boyutunu belirli bir değere kadar arttırdığını ondan daha yüksek ısı girdilerinde 
kaynak çekirdek boyutunun değişmediği belirtilmiştir. Bu çalışmada da  % 5 deforme edildikten sonra 20 ve 30 
çevrim kaynak zamanında birleştirilen numunelerin çekirdek boyutları birbirine yakın bulunmuştur.  Benzer şekilde 
şekil 3 c ’deki %10 deforme edildikten sonra birleştirilmiş numunenin çekme makaslama yükü taşıma kapasitesi 
ise, kaynak zamanı 10 çevrimden 20 çevrime çıktığında arttığı, fakat 30 çevrim kaynak zamanında ise bir miktar 
düşüş gösterdiği görülmüştür.  
 
Ayrıca ticari olarak temin edildiği şekliyle birleştirilen numuneyle mukayese edildiğinde deformasyon miktarının 
artması toplam uzama miktarında düşüşlere sebep olduğu Şekil 3 a,b ve c’den görülmektedir.  
 
Çalışma sonucunda 7315 kalite sacların nokta direnç kaynağında artan kaynak zamanının ve deformasyon 
miktarının, kaynaklı bağlantıların çekme makaslama dayanımına etkili olduğu bulunmuştur. Kaynak zamanının 
artması çekme makaslama dayanımını arttırmıştır. Deformasyon oranının artması ise 10 ve 20 çevrim kaynak 
zamanı için çekme makaslama yük kapasitesini arttırırken; bu kritik değerden sonraki 30 çevrim kaynak zamanı 
için azaltmıştır.  Kaynak zamanı 10 çevrimde iken ısı girdisinin düşük olması nedeniyle kaynak çekirdek çapı 
küçük olmuştur. Bunun sonucu olarak, kaynaklı bağlantıların çekme makaslama mukavemeti değerleri de düşük 
bulunmuştur. Kaynak zamanının artmasıyla ısı girdisi artmakta, buna bağlı olarak da kaynak çekirdek çapı 
artmakta, dolayısıyla çekme makaslama mukavemeti artmaktadır; ancak 30 çevrim kaynak zamanında artan 
deformasyon miktarıyla fışkırmaya ve kesit daralmasına bağlı olarak çekme makaslama mukavemeti azaldığı 
düşünülmektedir. 
 
Hayat [15], Eryürek [16], Aslanlar [17], Chuko ve Gould [18], yaptıkları çalışmalarda, artan kaynak zamanının ısı 
girdisi üzerinde etki göstererek, benzer ve farklı malzeme çiftlerinin nokta direnç kaynaklı birleştirmelerinin 
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dayanımlarını arttırdığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde Kocabekir ve arkadaşları [19], Hayat ve arkadaşları 
[20,21], yaptıkları çalışmalarda, artan kaynak zamanına bağlı olarak, birleştirmelerin çekme makaslama 
dayanımlarını arttırdığını bildirmişlerdir. 
 
Çalışmada çekme makaslama deneyine tabi tutulan numunelerin ayrılma biçimleri gösterilmiştir (Şekil 4). 
Şekilden görüldüğü üzere kopmaların düğmelenme türünde meydana geldiği görülmüştür. Kopmanın genelde 
birleştirmenin ITAB bölgesindeki tane irileşmesinin olduğu yerden başlayarak meydana geldiği görülmektedir. 
Çalışmada ayrılma tipi kopmaya rastlanmamıştır. Bu sonuç, kaynak parametrelerinin uygun olarak seçildiğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Düğme kopma türünde malzemenin kopma tipi kaynaklı bölgeden kopmadan 
malzemeden yırtılmaya doğru gitmektedir. Bunun nedeni kaynak çekirdek bölgesinin çekme-makaslama 
dayanımının malzemenin çekme dayanımından daha yüksek olmasıdır. 
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Şekil 4. Çekme makaslama deneyine tabi tutulan numunelerin ayrılma biçimleri 
 

Hayat ve arkadaşları [20], (DIN EN 10130-1999) IF çeliğinin nokta direnç kaynağında, kaynak akımı ve kaynak 
zamanının mekanik özelliklere etkisini incelemiş ve düşük kaynak akımı ve zamanında (3 kA ve 5 çevrim), 
yetersiz kaynak çekirdeği ve çekme-makaslama dayanımına bağlı olarak, ayrılma tip kopma tespit etmişlerdir. 5 
kA kaynak zamanı ve 5 ve 10 çevrim kaynak zamanlarında düğme tip kopma olduğunu bildirmişlerdir. 
 

3.3 Sertlik Ölçüm Sonuçları 
 
Çalışmada birleştirmelerin sertlik dağılımı da araştırılmıştır. Birleştirilen numunelerin kaynak zamanı değişimine 
bağlı olarak artan ısı girdisine ve deformasyon miktarına göre sertlik dağılımı değişimi belirlenerek sırasıyla Şekil 
5 a,b ve c’de gösterilmiştir. 
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Şekil 5.a. Ticari olarak temin edildiği şekliyle, b. % 5 deformasyon, c. % 10 deformasyondan sonra 10-20-30 

çevrim kaynak zamanıyla birleştirilmiş numunenin sertlik profili 
 

Şekil 5, a,b ve c‘deki grafikler incelendiğinde kaynak çekirdeğinden ana malzemeye doğru sertlikte düşüş olduğu 
gözlemlenmiştir. Sertlik değerlerine genel olarak bakıldığında en düşük sertlik değeri esas metalde, en yüksek 
sertlik değeri ise kaynak çekirdeğinde bulunmuştur. ITAB sertliği esas metalden yüksek, kaynak çekirdeğine göre 
daha düşük bulunmuştur. Kaynaklı birleştirmelerin ITAB bölgelerinin sertlikleri deformasyon miktarı ve kaynak 
süreleri farklılıklarına bağlı olarak irdelenmiştir. Ticari olarak temin edildiği şekliyle,  %5 ve %10 deforme edildikten 
sonra birleştirilen numunelerin ITAB sertlikleri değerlendirildiğinde en yüksek ortalama sertlik değeri tüm şartlar 
için 20 çevrim kaynak zamanında bulunmuştur. Bu durum 20 çevrimden daha yüksek kaynak zamanlarında ısı 
girdisi artışına bağlı olarak ITAB’da tane boyutunun artması ile sertlik düşüşü yaşanmasından kaynaklandığını 
düşündürmektedir. Deforme edildikten sonra birleştirilen numunelerin ITAb sertlik değerlerinin ticari olarak temin 
edildiği şekliyle birleştirilen numuneninkine göre daha yüksek bulunması deformasyona bağlı dislokasyon 
yoğunluk artışından kaynaklanabileceğini de düşündürmektedir. 
 
Numunelerin kaynak çekirdek sertliklerinin birbirlerine yakın bulunması deformasyonun etkisinin termal 
süreçlerden etkilenerek çekirdek bölgesinde kaybolduğuna işaret etmektedir. Ancak sertliğin ITAB ve ana 
metalden yüksek bulunması kaynak çekirdek morfolojisi ile ilgili olduğuna işaret etmektedir.  
Bak [23], IF çeliklerini nokta direnç kaynak yöntemiyle birleştirmiş ve numunelerin sertlik değerlerinde ise tüm 
kaynaklı numunelerde, kaynak bölgesinin ITAB ve ana malzeme sertlik değerlerinden fark edilir oranda yüksek 
olduğunu bildirmiştir.   
 
Kahraman [22], ticari saflıkta titanyum sacları, 10 kA sabit kaynak akımında, 2, 4 ve 6 kN elektrot güçlerinde, 5, 
15 ve 25 çevrim kaynak zamanlarında ve kaynak atmosferi (argon ve açık hava) değiştirilerek nokta direnç 
kaynak yöntemiyle birleştirmiştir. Sertlik testlerinde, en yüksek değerin kaynak çekirdeğinden elde edildiği rapor 
etmiştir. Yine benzer çalışmada Hayat [15], kaynak zamanındaki artışla (10, 15 ve 20 çevrim) kaynak 
çekirdeğindeki sertlik değerlerinin arttığını gözlemiştir.  
 

3.4 Metalografik inceleme sonuçları 
 
Mekanik özellik mikroyapı ilişkisini tayin etmek amacıyla birleştirilen numunelerin metalografik incelemesi 
yapılmıştır. Ticari olarak temin edildiği şekliyle farklı kaynak zamanında elde edilen numunelerin mikroyapı 
resimleri sırasıyla Şekil 6 a, b ve c’ de , %5 deformasyon uygulanmış numuneler Şekil 7 a,b ve c’de, %10 
deformasyon uygulanmış numuneler ise Şekil 8 a, b ve c’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Ticari olarak temin edilmiş şekliyle, a) 10 çevrim, b) 20 çevrim, c) 30 çevrim kaynak zamanında 
birleştirilmiş numunelerin mikroyapı profili. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. %5 deformasyona uğramış, a) 10 çevrim, b) 20 çevrim, c) 30 çevrim kaynak zamanında birleştirilmiş 

numunelerin mikroyapı profili 
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Şekil 8. %10 deformasyona uğramış, a) 10 çevrim, b) 20 çevrim, c) 30 çevrim kaynak zamanında birleştirilmiş 

numunelerin mikroyapı profili 
 

Kaynak çekirdek morfolojisi birleşme ara yüzeyinden ana malzeme ve atmosfere doğru ısı yayınımından dolayı 
kolonsal tanelerden oluştuğu görülmektedir. Artan kaynak zamanına bağlı olarak ısı girdisinin artması sebebiyle 
kaynak çekirdek boyutunun arttığı görülmektedir. Kaynak ısı girdisi artışının çekirdek boyutunu artırdığı daha önce 
yapılan çalışmalarda da belirtilmiştir[24, 25,26]. 
 
Kaynaklı bağlantıların ITAB mikroyapı görüntülerinin artan deformasyon miktarı ve artan kaynak zamanına bağlı 
olarak genişlediği görülmektedir. Artan deformasyon ve kaynak zamanı miktarına bağlı olarak ITAB genişliğinin 
yanı sıra tane boyutunun da etkilendiği tespit edilmiştir. Bunda deformasyon artışıyla düşen yeniden kristalleşme 
sıcaklığıyla birlikte kaynak zamanı artışıyla artan ısı girdisinin ITAB tane boyutunu arttırması düşünülmektedir. 
%10 deforme edildikten sonra 30 çevrim kaynak zamanında birleştirilen numunenin çekme makaslama yükü 
taşıma kapasitesinin bir miktar düşmesi bu sebepten olduğu düşünülmektedir. Hayat [15], Almus [11], Kocabekir 
[19], Hayat ve arkadaşları [20], kaynak zamanı artısına bağlı olarak, ısı girdisinde artış tespit etmişler ve artan ısı 
girdisinin etkisiyle, birleştirmelerde tane büyümesi oluştuğuna işaret etmişlerdir.  

 
4. Genel Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 Nokta direnç kaynak yöntemiyle birleştirilmiş IF7315 kalite sacların, kaynak parametrelerinden kaynak 
zamanının artışıyla ısı girdisi artmış bununla birlikte kaynak çekirdek çapı boyutunun da arttığı bulunmuştur. 

 Kaynak zamanının artmasıyla; ticari olarak temin edilmiş şekliyle ve %5 deformasyon uygulandıktan sonra 
birleştirilen numunelerin çekme makaslama taşıma yükü arttığı tespit edilmiştir. Ancak, %10 deforme 
işleminden sonra 30 çevrim kaynak zamanında birleştirilmiş numunenin çekme makaslama yükü taşıma 
kapasitesi ısı girdisi artışına bağlı fışkırma, elektrot batma derinliğine bağlı kesit daralması veya ITAB’daki tane 
irileşmesine bağlı olarak azaldığı düşünülmektedir.  

 Çekme makaslama numunelerinin ayrılması artan deformasyon miktarına bağlı olarak ITAB ’ın kaba taneli 
bölümünde oluşmuştur. Bazı numunelerde meydana gelen düğmelenme şeklindeki ayrılmanın nedeni ise 
ergime sınırına yakın bölgelerde oluşan tane irileşmesidir. 

 Kaynaklı bağlantının sertlik dağılımı en yüksek sertlik değerinin kaynak çekirdeğinde daha sonra ITAB ve esas 
metalde meydana geldiğine işaret etmektedir. Kaynak zamanının artmasıyla ısı girdisi artışına bağlı olarak ITAB 
tane boyutunun arttığı buna bağlı olarak sertlik değerlerinin genel olarak azaldığı tespit edilmiştir. Deformasyon 
oranı artışına bağlı olarak sertliğin ticari olarak temin edildiği şekliyle birleştirilen numuneye göre arttığı ITAB ve 
ana malzemede daha belirgin gözlemlenirken kaynak çekirdeğinde bu durum termal çevrimden etkilenmeye 
bağlı olarak farklılık arz etmemektedir. 

 Kaynak çekirdek morfolojisi birleşme ara yüzeyinden ana malzeme ve atmosfere doğru ısı yayınımından dolayı 
kolonsal tanelerden oluştuğu görülmektedir. Kaynaklı bağlantıların artan deformasyon ve kaynak zamanına 
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miktarına bağlı olarak ITAB genişliğinin yanı sıra tane boyutunun da etkilendiği tespit edilmiştir. Bunda 
deformasyon artışıyla düşen yeniden kristalleşme sıcaklığıyla birlikte kaynak zamanı artışıyla artan ısı girdisinin 
ITAB tane boyutunu arttırmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 
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AH36-316L MALZEME ÇİFTİNİN ÖZLÜ TEL İLE 
BİRLEŞTİRİLMESİNDE MEKANİK-MİKROYAPI İLİŞKİSİNİN 
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Özet 
 
Bu çalışmada AISI 316L östenitik paslanmaz çelik ve AH36 yüksek dayanımlı gemi inşa çelik çifti, FCAW (flux 
cored arc welding) yöntemi ile,  E309LT1-1/4 ilave metal kullanılarak birleştirilmiştir. Koruyucu gaz olarak argon + 
12 % CO2 ve saf CO2 olmak üzere iki farklı koruyucu gaz türü kullanılmıştır.  Birleştirilen farklı metalin mikroyapı, 
tokluk ve mikrosertlik dağılımı incelenmiştir. Kaynaklı bağlantının genel mikroyapısı optik mikroskop ile 
mikroyapıda oluşan inklüzyonlar çentik darbe deneyinden sonra kırılma yüzeyleri üzerinden taramalı elektron 
mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Koruyucu gazın kaynak metali ve AH36 geçiş bölgesi üzerinde önemli 
bir etkisi bulunduğu görülmüştür. Koruyucu gaz içerisindeki CO2 miktarının artması tokluk değerinin düşmesine ve 
kaynak metali içerisindeki ostenit faz genişlemesine neden olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Özlü tel, AISI 316L, AH36, mikroyapı, mikrosertlik, inklüzyon 

 

INVESTIGATION OF MECHANICAL – MICROSTRUCTURE 
RELATIONSHIP OF AH36 – AISI 316L STEEL WELDMENTS BY 

FCAW 
 
Abstract 
 
In this study AISI 316L austenitic stainless steel and high strength shipbuilding steel welded by FCAW (Flux Core 
Arc Welding) using E309LT-1/4 welding consumable and under two different gas composition of argon + CO212 
% and pure CO2 . Microstructure, toughness and microhardness of dissimilar steels (AH36-316L) weldment were 
investigated. The study showed that the shielding gases have great influence on weld metal and transition zone of 
weld metal to AH36 steel. Increasing CO2 in the shielding gases resulted in decreasing of the toughness values 
and expanded austenite phases areas in the weld metal. 
 
Keywords: FCAW, AISI 316L, AH36, microstructure, microhardness, inclusion  

 
 
 

1. Giriş 
 
Ostenitik ve ferritik farklı kompozisyondaki metallerin birleştirilmesi enerji santralleri, kimyasal tankerler ve gaz/sıvı 
metal hızlı soğutma reaktörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer olmayan metallerin birleştirilmesi 
sonrasında kaynak metali içerisinde çeşitli yapısal değişikler meydana gelmektedir. Örneğin kaynak şartlarından 
etkilenen seyrelme oranı veya kullanılan ilave metalin kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak elde edilen kaynak 
metali içerisinde kimyasal bileşiminde değişimler göstermektedir [1-3]. Farklı tür malzeme kullanılarak elde edilen 
kaynak metali sadece ilave metalden meydana gelmez. Aynı zamanda iki malzemenin kimyasal kompozisyonuna 
uygun ve yüzde olarak önemli miktarda alaşım elementi bulundurmaktadır. Şimdiye kadar kural olarak ilave metal, 
kaynak yapılan esas metalden daha yüksek miktarda alaşım elemanı içermekteydi. Bu durum oldukça 
memnuniyet verici olmasına rağmen, çoğu zaman kaynak metalinin istenmeyen özelliklere sahip olmasına neden 
olmaktadır [4]. Östenik paslanmaz çelikler ile ferritik çelik çiftinin birleştirilmesinde bu durumu güçleştiren ilave bir 
sorun olarak bileşimindeki farklılaşmadan kaynaklanan mikroyapı değişimidir. Pratikte bu geçiş tane sınırlarından 
kaynak metaline doğru çok kısa mesafelerde (1mm’den az) oluşmaktadır ve tane sınırları boyunca bölgesel 
martenzitik şeritler şeklinde oluşması ile sonuçlanmaktadır [5]. 
 
Benzer olmayan malzemelerin birleştirilmesi esnasında karşılan sorunlardan birkaç tanesi sıralandığında; 
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b
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c
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, E-posta: r.yilmaz@sakarya.edu.tr 
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   Yüksek karbon içeren alaşımlı çeliklerden nispeten daha düşük karbon içeren alaşımlı çeliklere doğru karbon 
transferi.  

    Isıl genleşme katsayıları arasındaki farklar nedeniyle, kaynak metalinin içerisinde meydana gelen kalıntı 
gerilmeler, 

    Kaynak metalinin elektrokimyasal özellikleri sonucu ortaya çıkan çevresel problemler, 

    Kaynak işlemi sonrasında uygulanması gereken ısıl işlemlerin zorluğu [6]. 
 

Günümüz endüstrisinde yeni bir teknoloji olan özlü tellerin kullanıldığı gaz altı ark kaynağı yöntemi ile 
gerçekleştirilen kaynak işlemlerinde üretim hızında önemli bir artış sağlanmaktadır. Bu anlamda, ters elektrot 
olarak da adlandırılan ve örtülü elektrottaki örtü bileşenlerinin elektrot içine taşınmasıyla oluşturulan özlü tel 
elektrotlar, kaynak tekniğinde yeni ufuklar açılmasını sağlamıştır. Özlü tel ile yapılan kaynak, yüksek ergime gücü, 
sürekli kaynak işlemi için otomasyona uygunluğu, her pozisyonda kullanılabilmesi, kolay olması ve yüksek 
mekanik özelliklere sahip düzgün kaynak dikişlerin elde edilmesi nedeniyle günümüz endüstrisinde diğer kaynak 
yöntemlerine göre daha ekonomik bir yöntem olmaktadır. Günümüzde farklı kaynak yöntemleri ve değişik 
malzemelerin birleştirilmesi için geliştirilmiş olan çeşitli özlü teller bulunmaktadır. Özellikle MAG yönteminde özlü 
teller ile yapılan otomatik kaynak işlemleri de önem kazanmaktadır [7-8]. 

 
2.Deneysel Çalışmalar 
 
Deneysel çalışmalarda 14 mm kalınlığında AISI 316L östenitik paslanmaz çelik ve AH36 yüksek mukavemetli 
çelik levhalar, ilave metal olarak 1.2 mm çapında E309 LT1-1/4 kullanılmıştır. Çalışmalarda kullanılan ana 
malzemelerin kimyasal analizleri sırasıyla Tablo 1 ‘de, ilave metalin ise Tablo 2 ‘de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Ana metallerin kimyasal analiz değerleri (% ağırlık) 
 

Östenitik Paslanmaz Çelik /316 L – 1.4404 

C Si Mn P S Cr Cu Ni Mo Ti V Al Nb N 

0,01
6 

0,80
1 

1,60
9 

- - 16,4
4 

0,13
3 

9,59
0 

1,71
9 

- 0,15
0 

- 0,01
2 

- 

Yüksek Mukavemetli Gemi İnşa Çeliği / AH 36 

C Si Mn P S Cr Cu Ni Mo W V Al Nb N 

0,12
4 

0,31
8 

1,18
6 

0,01
2 

0,00
4 

0,03
6 

0,01
9 

0,00
1 

0,00
1 

0,03
6 

- - 0,02
0 

- 

 
Tablo 2. E309 LT1-1/4 ilave metalin kimyasal analizi (% ağırlık) 

 

İlave Metal ASME / AWS A5.22 E309 LT1-1/4 

Elementler 
C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

0.027 0.56 1.21 0.023 0.009 23.55 12.45 0.04 0.06 

 
AISI 316 L ve AH36 levhalar (14 mm) özlü tel yöntemi (FCAW) ile birleştirilmiştir. Birleştirmelerde seramik altlık 
kullanılmıştır. Bu nedenle kaynak ağzı dizaynında (Şekil 1) levhaların arka yüzeyinde ısı kaybının önlenmesi için 
kök yüksekliği kullanılmamıştır. Seramik altlık için iki malzeme arasında 8 mm aralık bırakılmıştır. Tablo 3 ‘de 
birleştirme esnasında kullanılan kaynak parametreleri ve bu parametrelere bağlı olarak gerçekleşen  ısı girdisi 
verilmiştir. Birleştirme işlemi çok pasolu olarak ve Şekil 2 ‘de gösterimi yapılan şekilde otomasyona dayalı cihaz 
yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Koruyucu gaz olarak Ar + %12 CO2 / %100 CO2 olmak üzere iki farklı gaz 
kompozisyonu kullanılmıştır.  

 
 

Şekil 1.  AISI 316 L – AH36 levhaların kaynak ağzı dizaynı  
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Tablo 3. Birleştirme işleminde kullanılan parametreler 
 

Paso 
Dolgu teli 

sınıfı 

Koruyucu 
Gaz Debisi 

(lt/dk) 

Dolgu Teli 
çapı (mm) 

Akım  (A) Gerilim (V) 
Kaynak Hızı 

(mm/s) 
Isı Girdisi 
(kJ/mm) 

1 

E309LT1-1/4 15 lt/dk 1,2 mm 

192 32 5,08 0,97 

2 236 34 5,25 1,22 

3 250 35 5,16 1,36 

4 220 33 5,93 0,98 

5 220 33 5,93 0,98 

6 250 35 6,30 1,11 

 

 
 

Şekil 2. Osilatörlü cihaz yardımı ile birleştirme işleminin gerçekleştirilmesi 
 

Çentik darbe deney numuneleri, kaynak metali (KM) ‘den numuneler çıkarılmış ve referans sıcaklık olarak tüm 
kaynaklı levhalar için -40 

o
C, -20 

o
C, 0 

o
C ve 20 

o
C ’de test sıcaklıkları da kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak edilmiş parçalardan çeşitli boyutlarda çıkarılan deney numuneleri mikroyapı incelemeleri metalografik 
işlemlere tabi tutulmuştur. Mikroyapı incelemeleri hazır hale getirilen numuneler, östenitik yapı için %10 okzalik 
çözeltisinde 10,4 V ‘ta belirli bir süre tutularak elektrolitik olarak dağlanmıştır. Dağlama işleminden sonra parçalar 
öncelikle NIKON SMZ800 marka stero mikroskop ile makroyapı ve NIKON ECLIPSE L150 optik mikroskobu ile 
mikroyapıları incelenmiştir. Çentik darbe deneyi sonucu oluşan kırılma yüzey morfolojileri JEOL JSM-6060LV 
marka Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) ile gerçekleştirilmiştir. Tüm kaynaklı bağlantıların kaynak bölgelerinin 
ferrit miktarı, ferritscope kullanılarak % ferrit olarak ölçülmüştür. 
 

3.Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1 Mikroyapı 
 
AH36 ve AISI 316L malzemenin özlü tel ile birleştirilmesi sonucu elde edilen dikiş görüntüsü Şekil 3 ‘de 
gösterilmiştir. Koruyucu gaz içerisindeki CO2 miktarındaki artış kaynak metalinin geometrisini genişletmiştir. CO2 

gazının iyonizasyon, disosiasyon ve yeniden birleşme enerjileri ark voltajının ve ısı girdisinin yükselmesine neden 
olmaktadır (9). Ar + %12 CO2 ile yapılan birleştirmede kaynak kep genişiliği 25 mm olarak elde edilirken, saf CO2 
ile uygulanan birleştirme işleminde bu alanın boyu 32 mm olarak gerçekleşmiştir. E309 LT1-1/4 ilave metali ile 
birleştirilen düşük alaşımlı/yüksek mukavemetli AH36 çeliği ve östenitik 316 L ana malzemedeki seyrelme miktarı 
kaynak esnasındaki ısı girdisi miktarına göre farklılık göstermektedir 
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88% Ar – 12 % CO2 100 % CO2 

 
Şekil 3. Makro yapı görüntüleri 

 
Ar + %12 CO2 koruyucu gaz atmosferinde gerçekleştirilen birleştirmede kaynak metali içerisinde δ-ferrit miktarının 
daha fazla olduğu saptanmıştır (Şekil 4). CO2 oranının artışına paralel olarak δ-ferrit kollarındaki açılma giderek 
genişlemektedir. Mikroyapı içerisindeki δ-ferrit kollarının %100 CO2 koruyucu gazı ile gerçekleştirilen 
birleştimelerde yayılma ve dentritik kollar arasında kopmaların olduğu belirlenmiştir. CO2 koruyucu gaz oranının 
azlığı ısı girdisinin düşmesine ve hızlı soğumaya neden olmaktadır. Hızlı soğuma δ-ferrit fazının artışına neden 
olmakta ve östenit faza dönüşümünü engellemektedir [10-12].  
 

  
88% Ar – 12 % CO2 100 % CO2 

 
Şekil 4. Kaynak metali mikroyapı görüntüleri 

 

  
88% Ar – 12 % CO2 %100 CO2 

 
Şekil 5. Kaynak metali - AH36 geçiş bölgesi 

 
Şekil 5 ‘de kaynak metali - AH36 geçiş bölgesi gösterilmiştir. 12 % CO2 koruyucu gazında belirgin bir geçiş 
bölgesi oluşmaz iken %100 CO2 koruyucu gazı ile elde edilen birleştirmede yaklaşık 200µm kalınlığında bir geçiş 
bölgesi oluşmaktadır. İki ana malzeme arasındaki konsantrasyon farkı, kaynak sırasında yaşanan termal döngüler 
ve kromca zengin olan kaynak metali AH36 tarafında karbon difüzyonunu teşvik etmektedir. AH36 metalinin 
seyrelmesini ve ergimiş havuzun hızlı soğumasını, ergime çizgisinin yanındaki alaşım elementleri tarafından 
kontrol edilmektedir. Böylece krom karbürler ve martenzitlerin oluşumu kolayca teşvik edilmiş olmaktadır. Bunun 

10mm 

δ-ferrit 

γ-ostenit 

Geçiş 

Bölgesi 
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sonucunda AH36 malzeme ile kaynak metali arasında geçiş bölgesi oluşmaktadır [13]. Ayrıca aynı sıcaklıkta, 
karbon östenit içerisinde ferrit fazına göre 10 ila 100 kat daha hızlı difüze olur ve karbonun östenit içerisindeki 
çözünürlüğü de ferrit içerisindekine kıyasla daha yüksektir [3]. 
 
3.2 Ferrit Miktarı  
 

Ölçülen minimum ortalama değer olan % 12,5 ‘lik δ-ferrit miktarı, %100 CO2 koruyucu gazı ile birleştirilen 
numunelerde elde edilmiştir (Şekil 6). En yüksek δ-ferrit miktarı ise % 19,3 ile Ar - %12 CO2 koruyucu gazında 
elde edilmiştir. CO2 koruyucu gazında elde edilen düşük δ-ferrit miktarı mikroyapı sonuçlarını desteklemektedir. δ-
ferrit miktarı kapak pasolarda katılaşmanın hızlı olması nedeni ile artmaktadır. Kaynak metali kep bölgesinde, 
%12 CO2 içeren koruyucu gaz miktarında %20,5 olarak elde edilen δ-ferrit oranı, saf CO2 ile elde edilen kaynak 
metalinde  %15,3 olarak ölçülmüştür. Ayrıca ferritik olan ana metalin ostenitik  ana metale göre ısı iletim 
katsayısının daha yüksek olması kaynak metalinin AH36 tarafında δ-ferrit miktarında artışta neden olmaktadır 
(Tablo 4). 
 

Tablo 4. Ferritscope ölçüm sonuçları (%wt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. Ortalama δ-ferrit miktarı (%) 

 

3.3 Çentik Darbe Dayanımı ve Kırılma Yüzeyi analizleri 
 
Kaynaklı bağlantılara uygulanan çentik darbe deneyi sonuçları Şekil 6 ‘da verilmiştir. Ar - %12 CO2 koruyucu gazı 
kullanılarak birleştirilen numunenin darbe tokluğu değeri test sıcaklığına bağlı olarak 74-58 J arasında, %100 CO2 
kullanılarak gerçekleştirilen birleştirmelerin çentik darbe sonuçları ise 63-43 J olarak elde edilmiştir (Şekil 6). 
Çentik darbe deneylerinde en yüksek darbe tokluk enerji değeri oda sıcaklığında 74 joule ile Ar - %12 CO2 gazı 
kullanılarak yapılan birleştirmede elde edilmiştir. En düşük darbe tokluk değeri ise -40 

o
C ’de yapılan çentik darbe 

deneyinde %100 CO2 gazı ile gerçekleştirilen kaynak metalinde gerçekleşmiştir. Deneyin yapıldığı sıcaklık, ısı 
girdileri ve kullanılan dolgu metali kimyasal bileşimi de kaynak metalinin tokluğunu etkilediği bilinmektedir. YMK 
(Yüzey Merkezli Kübik) yapıya sahip ostenitik fazın sıcaklıktan bağımsız olması nedeni ile düşük sıcaklıklarda 
birleştirilen malzemelere avantaj sağlamaktadır [14,15]. 

(% 88 Ar - %12 CO2) 

  
1. 2. 3. 4. 

Üst 14,2 21,7 20,8 25,6 

Orta 13,5 20,1 20,7 23 

Alt 14,6 18,9 17,8 20,9 

(% 100 CO2) 

 1. 2. 3. 4. 

Üst 13,8 16,4 15,3 19,3 

Orta 9,8 9,9 10,8 15,9 

Alt 8,2 9,2 9,5 15,6 
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Şekil 6. Koruyucu gaz kompozisyonuna göre elde edilen ortalama çentik darbe enerjileri 

 
Mikroyapı çalışmalarında δ-ferrit miktarının koruyucu gaz kompozisyonu içerisindeki CO2 gazı miktarına göre 
azalma göstermektedir. Bu durum darbe dayanımı açısından düşünüldüğünde öncelikle tokluk artmasını 
sağlayabileceği düşünülebilir. Ancak diğer bir yandan özlü tel ark kaynak  yöntemi ile gerçekleştirilen kaynak 
işleminde CO2 ‘in koruyucu gaz içerisindeki artışına paralel olarak yapı içerisinde oluşan inklüzyonlar, östenit 
miktarı yüksek olan  numunelerde darbe dayanımının  düşmesinde daha etkili olmaktadır. Şekil 7 ‘de +20 

o
C ‘de 

uygulanan çentik darbe deneyi sonucu elde edilen kırılma yüzeylerinin SEM görüntüleri verilmiştir. Kırılma 
yüzeylerinden alınan SEM görüntüleri incelendiğinde Ar – 12 % CO2 içeren numunenin sünek bir kırılmaya maruz 
kaldığı görülmektedir. Ostenitik paslanmaz çelik ilave metalin tipik kırılma morfolojileri gamze şeklinde delikli bir 
ağ görüntüsünde kırılma gerçekleşmektedir. Bu durum darbe deneyinde kırılmanın sünek olduğunu ve kaynaklı 
malzemenin dinamik yüklere karşı daha dirençli olduğunu göstermektedir. Bazı bölgelerde koruyucu gaz 
içerisindeki karbondioksit miktarının az olması nedeni ile boyut olarak çok daha düşük ve az miktarlarda oluşan 
inklüzyonların neden olduğu derin forma sahip çukurların meydana geldiği gözlenmektedir. Koruyucu gaz karışımı 
içerisinde bulunan CO2 gazı miktarının kaynak esnasında oluşan inklüzyonların boyutları üzerinde de önemli 
ölçüde etkili olduğu saptanmıştır. 
 

  
Ar – %12 CO2 / +20

 o
C %100 CO2 / +20

 o
C 

 
Şekil 7. Çentik darbe numunelerinin kırılma yüzeyleri 

 
%100 CO2 koruyucu gaz kullanılarak birleştirilen malzemenin çentik darbe deneyi sonrasında kırılma yüzeylerinde 
inklüzyonlar üzerinden alınan SEM-EDS lineer analiz sonuçları Şekil 8 ’de gösterlmiştir. İnklüzyonun üzerinden 
geçen çizgi üzerinde Fe, Cr ve Ni elementlerinin pikleri azalmıştır. Mn, Si, Ti, Al ve O elementlerinin piklerinin  
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum inklüzyonların oksit formuna sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak 
oluşan oksit kompleks yapıya sahiptir ve yapılarının SiO2, MnO, TiO2 ve Al2O3 formunda olduğu düşünülmektedir. 
Hacimleri ve ağ içerisindeki yayınımları koruyucu gaz içerisindeki CO2 miktarına bağlı olarak artış göstermektedir. 
Ar + 12 % CO2 koruyucu gazın temsil ettiği kırılma yüzeyinde de boyutları küçük miktarda inklüzyonlar 
bulunmaktadır. İnklüzyonlar küresel formda meydana gelmiştir. 
 
 

İnklüzyonlar 
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Şekil 8. İnklüzyon formunun SEM-EDS çizgi analizi 
 

3.4 Mikrosertlik 
 
Özlü tel kullanılarak birleştirilen AH36-316L malzeme çiftinin kaynak bölgesine ait karşılaştırmalı mikrosertlik 
dağılım profilleri Şekil 9 ’da gösterilmektedir. Koruyucu gaz tipine göre yapılan ölçümlerde δ-ferrit miktarı fazla 
olan kaynak metalinin sertlik değerleri diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Mikrosertlik değerleri Ar + %12 
CO2 koruyucu gazı ile elde edilen kaynak metalinde artış göstermektedir ve mikroyapı içerisinde δ-ferrit ‘in 
hacimsel miktarının mikrosertliği artırdığı tespit edilmiştir [16]. Kaynak metali-AH36 geçiş bölgesindeki sertlik 
değeri Ar + %12 CO2 ile gerçekleştirilen kaynak metalinde 225 HV0,2, %100 CO2 koruyucu gazı ile elde edilen 
kaynak metalinde ise 279 HV0,2 olarak elde edilmiştir. 
 

 
Şekil 9. Mikrosertlik değerleri 

 

4.Sonuçlar 
 
 Saf CO2 koruyucu gazı kullanıldığında ark  gerilimi artmakta dolayısı ile seyrelme miktarı ve kaynak metali alanı 

genişlemektedir. 

 Birleştirme işleminde kullanılan koruyucu gaz türü mikroyapıya etki etmiştir. Koruyucu gaz içerisindeki CO2 gazı 
miktarının artışına paralel olarak kaynak metali içerisinde δ-ferrit miktarύnda azalma tespit edilmiώtir.  

 Kaynak metalinin ηeώitli bφlgelerinden ferrit miktarlarύ φlηόlmόώtόr. Kaynak metalinin yόzeyinde daha hύzlύ 
soπuma saπlandύπύndan δ-ferrit miktarı daha yüksektir. δ-ferrit miktarları yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe 
düşmektedir. Ayrıca kaynak metalinin AH36 çeliği tarafına doğru gidildikçe δ-ferrit oranında artış görülmektedir. 

 Koruyucu argon gazı içerisinde CO2 gazının bulunması ve koruyucu gaz olarak saf  CO2 kullanılması kaynak 
metali içerisinde inklüzyonların oluşmasına neden olmaktadır. Koruyucu gaz içerisindeki CO2 gazı oranının 
artması ile kaynak metali içerisindeki inklüzyonların boyutu ve miktarı artmaktadır. Yapılan EDS çizgi analizinde 
bu inklüzyonların karmaşık çoklu oksitler içerdiği anlaşılmaktadır. 
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 %100 CO2 koruyucu gazı kullanılan kaynak metalinde düşük tokluk değerleri elde edilmiştir. Bu durum kaynak 
metali içerisindeki inklüzyonların boyutu ve miktarındaki artışın tokluk değerlerini olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. 

 Çentik darbe deney sıcaklığı tokluk değerlerini olumsuz etkilemekte, düşük sıcaklıklarda daha düşük tokluk 
değerleri elde edilmektedir. 

 Kaynak metali içerisinde artan δ-ferrit miktarı sertliği artırmaktadır. Geçiş bölgesinin sertliği %100 CO2 koruyucu 
gazı ile elde edilen birleştirmede daha yüksek oluşmuştur. 
 

5. Teşekkür 
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Abstract 
 
The aim of this study is to evaluate the welding characteristic of friction welded dissimilar joints of martensitic 
stainless steel to medium carbon steel. AISI 420 grade martensitic stainless steel and commercial grade AISI 
1020 medium carbon steel of 12 mm diameter were used to fabricate the joints.The friction welding tests were 
carried out using a direct-drive type friction welding machine, which was designed and manufactured for this 
purpose. The work included microstructure examination, microhardness and tensile tests.The joining 
performances of AISI 420-AISI 1020 friction welded joints were studied, and the effects of process parameters 
(rotational speed, friction time and forging pressure) on the microstructure and mechanical properties of the 
friction welded joints were also estimated. The experimental results indicate that friction time and forging pressure 
plays a major role on the tensile strength.   
 
Key words: Friction welding, Martensitic stainless steel, Dissimilar materials, Mechanical properties. 

 

1. Introduction 
 
Martensitic stainless steels are based on the Fe-Cr-C ternary system. They undergo an allotropic transformation 
and from martensite from austenite undermost thermo-mechanical processing situations, except when cooling are 
very slow, such as during furnace cooling. In generally, corrosion resistance of the martensitic stainless steel is 
not good that of other grades, due to the relatively low chromium content (12 to 14 wt%) and high carbon 
content[1]. These alloys are generally selected for applications where a combination of high strength and 
corrosion resistance under ambient atmospheric condition is required [2]. Martensitic stainless steels are 
generally not used above 650 

o
C, due to degradation of both mechanical properties and corrosion resistance. 

Because of the formation of untempered martensite during cooling after welding, the martensitic alloys are 
considered the least weldable of stainless steels [3].Thus, martensitic stainless steels are considered to be the 
most difficult of the five stainless steel families to weld. In addition to the problems that result from localized 
stresses associated with the volume change upon martensitic transformation, the risk of cracking will increase 
when hydrogen from various sources is present in the weld metal[4]. Therefore, the use of low-hydrogen 
consumables is mandatory. At high carbon contents, the austenite phase field expands, promoting fully 
martensitic structure. A higher carbon content results in a harder and more brittle martensite that is prone to 
hydrogen-induced cracking and possible brittle fracture. The ability to join martensitic stainless steels itself and to 
other materials with conventional fusion welding process such as TIG, MIG, laser and electron beam welding 
opens up the possibility to product unexpected phase propagation and a series of negative metallurgical change 
occurs at the welding interface. Therefore, extensive care and precautions like pre and post heat treatment are 
required. Friction welding can be used to join metals of widely differing thermal and mechanical properties [5,6]. 
 
Friction welding is a solid state joining process which can be used to join a number of different metals. The 
process involves making welds in which one component is moved relative to, and in pressure contact, with the 
mating component to produce heat at the faying surfaces. Softened material begins to extrude in response to the 
applied pressure, creating an annular upset. Heat is conducted away from the interfacial area for forging to take 
place. The weld is completed by the application of a forge force during or after the cessation of relative motion. 
The joint undergoes hot working to form a homogenous, full surface, high-integrity weld[7-10]. Friction welding is 
the only viable method in this field to overcome the difficulties encountered in the joining of dissimilar materials 
with a wide variety of physical characteristics. The advantages of this process are, among others, no melting, high 
reproducibility, short production time and low energy input [11, 12]. 
 
In the literature, limited research has been made on the welding of martensitic stainless steel. Microstructure and 
mechanical properties of martensitic stainless steel to medium carbon steel joint by friction welding method has 
never reported in the literature. Thus, the objective of the present work is to examine the effect of process 
parameters on the microstructure and mechanical properties of friction welded joints of AISI 420 to AISI 1020. 
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2. Experimental procedures 
 
In this study, AISI 420 grade martensitic stainless steel and commercial grade AISI 1020 medium carbon steel of 
12 mm diameter were used to fabricate the joints. The chemical compositions of the base metals are given Table 
1.The friction welding tests were carried out using a direct-drive type friction welding machine, which was 
designed and manufactured for this purpose. Fig. 2shows the photograph of direct- drive friction welding machine. 
The experimental conditions are summarized Table 2. Tensile tests were conducted on an Instron test machine at 
room temperature with 10

-2
 mm s

-1
 cross-head rate. Fig. 1 shows the shape and dimension of tensile test 

specimen and all dimensions in (mm). 
 

Table 1.Chemical compositions of test materials 
 

Materials Alloying elements (wt%) 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Fe 

AISI420 0.048 0.44 0.610 - 0.002 16.02 0.22 0.016 Balance 

AISI1020 0.210 0.197 0.691 0.015 0.050 0.092 0.102 0.239 Balance 

 

Table 2.The process parameters used in the friction welding 
 

 
Sample no 

Welding parameters 

Rotating 
speed(rpm) 

Friction 
pressure(MPa) 

Forging 
pressure(MPa) 

Friction 
time(S) 

Forging 
time(s) 

Axial 
shortening(mm) 

S1 1800 30 60 6 3 9,70 

S2 1800 40 80 4 3 8,15 

S3 1600 30 60 6 3 8,25 

S4 1600 40 80 4 3 7,34 

S5 1400 30 60 6 3 7,26 

S6 1400 40 80 4 3 6,94 

 
 

 
Fig.1. Dimensions of tensile test specimen 

 

 
 

Fig. 2. Direct- drive friction welding machine 
 

After friction welding, specimens were sectioned transversely in order to the microstructural variations that exist 
from center to outside of the weld. Metallographic examination of the joined materials involved preparing 
transverse sections followed by grinding and polishing to 3 µm diamond paste. For microstructural examination 
specimens were etched electrolytically in a solution of 50 ml HNO3 and 50 ml pure water. The microstructures of 
joints were observed using scanning electron microscopy (SEM) and the energy dispersive (EDS). Microhardness 
measurements were carried out by a Leica microhardness tester under a load of 50 gf. 
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3. Results and discussion 
 
Microstructural evaluation of friction-welded joints revealed four distinct zones across the specimens which were 
identified as parent metal (PM), partial deformed zone (PDZ), deformed zone (DZ) and transformed and 
recrystallized fully plasticized deformed zone (FPDZ) (see Fig. 3). Typical microstructures in various regions of 
the weld across the interface are shown in Fig. 4.It was observed that rotational speed influenced the weld region 
geometry and width. The most microstructural changes took place in the FPDZ and DZ region.The mechanical 
deformation and the frictional heat at the interface that dissipated through the parent materials had resulted in a 
temperature gradient causing zones of materials with different microstructure. The effect of the rotation speed and 
the degree of deformation appeared to be high in the AISI 1020 part.High rotational speed causes local heating at 
interface to reach high temperature at short time. Although this condition causes lower cooling rates and wider 
heat affected zone (HAZ), high rotational speed leads to narrower FPDZ due to a greater volume of viscous 
material transferred out of at the interface.It is well known that when pressure is used to bring joint pair together 
by plastic deformation results in dynamic recrystallization leading to a grain refinement in the central region of the 
weld [8]. The effect of increasing rotational speed over the friction welding joint is that both temperature gradient 
and axial shortening increasing as a result of more mass is transferred out of at the welding interface. 
 
High rotational speed 1800 rpm can cause local heating at the interface and thus, could reach a high temperature 
in a short time. This condition causes lower cooling rates and a wider heat affected zone (HAZ), as a 
consequence of a greater volume of viscous material transferred out of the interface. The AISI 1020 side was 
greatly deformed by the severe plastic deformation and frictional heat near the weld zone. Fig.3 shows the 
microstructural variation at the AISI 1020 side and SEM images of the two layer structure. The darkregion showed 
a lath-like structure, which may be martensite structure. The area of dark region increased close to the interface. 
During the friction welding process, the temperature near the interface would reach between A3 temperature and 
the melting point of AISI 1020 steel. Therefore, the microstructure of AISI 1020 steel was transformed to the 
austenite. The austenite microstructure was changed to the other phases due to the diffusion of carbon to the 
grain boundary and rapid cooling rate. When exposed to cooling from elevated temperatures, the AISI 1020 steel 
experienced a martensite transformational the surface in contact with the AISI 420. 
 
Tensile tests have been used to determine the bond strength of friction welded joints. The tensile test results 
obtained from the friction welded specimens and optical photo of tensile test results of friction-welded jointsare 
shown in Fig.4 and Fig.5,respectively. As can be seen from Fig.4, the tensile strength slightly decreased with 
increasing rotational speed. The fracture mainly occurred at the AISI 420 stainless steel side. Existing literature 
reports that, a higher bonding temperature results in profuse inter-diffusion and better coalescence of mating 
surfaces. However increasing bonding temperature due to increasing rotational speed and friction time also 
promotes the growth of brittle intermetallic which in turn affects the bond strength adversely. Therefore, the low 
values of elongation and strength can be attributed to presence of aligned chromium precipitation which reduces 
these properties. 
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Fig. 3. SEM micrograph taken from the welding interface of the specimens S1, S2, S3 and S4, respectively 
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Fig. 4. Tensile test results of friction-welded joints. 
 

 
 

Fig. 5. Optical photo of tensile test results of friction-welded joints. 
 

Fig.6.shows the cross-sectional hardness profile of the weld interface of dissimilar friction welded joints. As can 
be seen from this figure, almost the similar trend is observed in the microhardness profiles of all samples. The 
increasing hardness in the welding interface can be related directly to the microstructure formed in the welding 
interface as a result of the increasing heat input and severe plastic deformation. The increase in the hardness 
values in the AISI 420 side could be attributed to the work hardening of the austenitic stainless steel. It is widely 
accepted that work hardening of stainless steel is due to a martensite formation. The use of higher rotational 
speed and shorter welding time reduces the formation and precipitate of chromium carbide. This infers that Fe-Cr-
C intermetalics formation is more important when considering friction welding of stainless steel to carbon 
steel.The formation of the intermetallics such as Cr23C6 and Cr7C3 at the welding interface are responsible for 
higher hardness and lower tensile strength of friction welded joints. These hard intermetallics will have a 
detrimental effect on the mechanical strength and consequently the quality of joint[13]. 
 

 
 

Fig. 6.Microhardness distribution across the welding interface of friction-welded specimens 
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EDS analysis has been carried out across the section of friction-welded S1 component with 40µm intervals for 
each welding condition and progress of concentration profiles is given in Fig. 7. From the concentration profile it is 
clear that Fe and Cr were detected to have low degree of diffusion at the 80µm region. This shows that these 
elements have not been given sufficient time for diffusion to get across because of shortening time[14]. 
 

 
 

Fig.7. Concentration profiles from EDS analyses across the welding interface of the friction-welded specimen S1. 

 
4. Conclusion 
 
This study investigates joining performance of friction-welded AISI 1020/AISI 420 steel. Based on the results of 
microstructure analysis, hardness and tensile tests, the following conclusions were made. 
 
1.  Microstructural studies in detail for AISI1020/AISI 420 friction-welded joints it is revealed that there were four 

different regions at the weld interface, which were identified as parent metal (PM), partial deformed zone 
(PDZ), deformed zone (DZ) and transformed and recrystallized fully plasticized deformed zone (FPDZ). 

2.  The higher microstructural changes took place in the FPDZ and DZ region. The width of FPDZ region is 
mainly affected by the rotational speed and friction time. High rotational speed causes local heating at 
interface to reach high temperature at short time. Although this condition causes lower cooling rates and wider 
heat affected zone (HAZ), high rotational speed leads to narrower FPDZ due to a greater volume of viscous 
material transferred out of at the interface. 

3.  The use of higher rotational speed and shorter friction time increases the tensile strength of friction welded. 
This infers that the width and formation of FPDZ which occurred as a result of the reactions taking place at the 
welding interface have adetrimental effect on the mechanical strength and consequently the quality of the 
friction-welded joints. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan ve çekme dayanımı 600-700 MPa olan çift fazlı 
DP600 çeliğinin plazma ark kaynak yöntemi (PTA) ile kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Çalışmalar sırasında hız 
sabit tutulmuş ve farklı akım şiddetleri kullanılmıştır. Daha sonra, bu akım şiddetlerinin mikroyapı ve mikro sertlik 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Deneyler argon atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Kaynaktan sonra, bağlantılar 
mikroyapısal olarak incelenmiştir. İncelemelerden sonra, DP-600 çeliğinin herhangi bir problem olmadan kaynak 
edilebildiği gözlemlenmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: DP600, plazma ark kaynağı 

 
 

Abstract 
 
In this study, the weldability with Plasma Arc Weld method (PTA) of DP 600 steel that is  commonly used in the 
automotive industry and its tensile strength  is of 600-700 MPa   was investigated. Speed was kept constant 
during the studies and used different current intensities. Then, the effect of this current intensities investigated on 
the microstructure and micro-hardness. Experiments carried out in argon atmosphere. After welded, joints 
examined as microstructural. After investigations, DP 600 steel was observed that without a problem could be 
welded. 
 
Keywords: DP600, Plasma arc weldıng 

 
1. Giriş 
 
Çift fazlı çelik kavramı, 1937 yılında Grabe’nin yeni bir yatak malzemesinin üretimi için %0.25 karbonlu bir çeliği 
kritik sıcaklıklar arasındaki bölgeden soğutulması sonucunda çift fazlı yapıyı elde etmesi ve patent almasıyla 
ortaya çıkmıştır. Grabe’nin ardından Herres ve Lorig, çift fazlı çelik üretimini kısmi östenitleştirme işlemi olarak 
nitelemiş bu işlemin yüksek alaşımlı östenit adalarının oluşumuna ve ardından martenzit oluşumuna yol açtığını 
1947 yılında söylemişlerdir. 1960’larda ise Davies tarafından yapılan kalay kaplamalarda çift fazlı şerit yapının 
geliştirilmesi bu alandaki ilk ciddi çalışmalar sayılmaktadır [1,2]. 
 
Çift fazlı çelikler, bileşim bakımından sade karbonlu çeliklere benzer. Çift fazlı mikroyapı uygulanan ısıl işlemlerle 
elde edilir. Çift fazlı çelikler sünek bir ferrit (α) yapısı içinde odacıklar biçiminde dağılmış %10-20 dolayında 
martenzit (m) fazı içeren çeliklerdir. Çift fazlı çelikler üstün özelliklerini; martenzitin yüksek mukavemete, ferritin iyi 
bir sünekliğe sahip olmasından almaktadır [3]. 
 
Ötektoid altı çelikler demir-karbon denge diyagramında A1 ve A3 arasındaki bölgeye kadar ısıtıldığında yapıda 
ferrit ve östenit (γ) fazları oluşur. Bu bölgede belli bir süre bekletildikten sonra suda ani olarak soğutulursa östenit 
martenzite dönüşür. Böylece ferrit ve martenzitten oluşan bir mikroyapı elde edilir. Bu IDP (Intercrritical Dual-
Phase) metodudur. Diğer bir metod ADP (Austenitte Dual Phase) metodudur. Burada malzeme, östenit 
oluşturmak için A3 ün biraz üzerine kadar ısıtılıp belli bir süre beklendikten sonra kademeli olarak soğutulur. 
Birinci basamakta A1-A3 arasına soğutularak ve belli bir süre beklenilerek yapıda ferrit oluşturulur. Daha sonra 
hızlı bir soğumayla östenit, martenzite dönüştürülür [3,4]. 
 
ADP ve IDP numuneleri arasındaki fark sadece martenzit morfolojisi farklılığından ibarettir. Martenzit fazının bu 
değişik oluşum şekli farklı şekilde ısıl işlem yapılan malzemelerin mekanik özelliklerini etkilemektedir [3,5]. 
 
Plazma ark kaynağı, çok yüksek bir sıcaklığa ısıtılarak iyonize olmuş ve elektrik iletkenliği kazanmış plazma gazı 
sayesinde, elektrik arkının tungsten elektrodun ucundan parçaya transfer edildiği ve böylece, arkın oluşturulduğu 
bir koruyucu ark kaynak yöntemidir.  Arkın meydana getirdiği ısı, malzemeyi eritmektedir [6,7]. 
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Plazma ark kaynak yöntemi; havacılık, uzay, nükleer, elektronik ve gemi yapım endüstrileri gibi birçok üretim 
endüstrisinde kullanılmakta olan bir kaynak yöntemidir. 1978 yılında NASA, bu yöntemi uzay mekiği ve uzay 
istasyonu bileşenlerinin kaynağında kullanarak yöntemin ticari uygulamalarının artışında önemli bir rol oynamıştır. 
Kaluç ve Taban [9], TIG yöntemi ile kaynak edilebilen tüm metal ve alaşımların plazma ark kaynak yöntemiyle de 
güvenilir bir biçimde kaynak edilebileceğini tespit etmişlerdir.   Günümüzde,   plazma ark kaynağı ile karbonlu ve 
az alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler,   alüminyum ve alüminyum alaşımları,   bakır ve bakır alaşımları,   nikel ve 
nikel alaşımları ve bazı tür reaktif metallerin kaynağı her pozisyonda başarı ile kaynak yapılabilmektedir  [8,9]. 
 
Plazma kaynağı yönteminde, kısa arklı bir plazma üflecinde sıkıştırılmış ve enerji yoğunluğu büyük bir plazma 
elde edilir. Plazma üflecinde çift gaz bulunmaktadır. Bunlardan tungsten elektrot çevresinden verilen gaz, plazma 
gazı adını alır. Bu gaz hem bakır memeyi korur ve hem de iyonize olup plazmanın iletkenliğini ve kararlığını 
sağlar. Plazma gazı olarak asal gaz genellikle argon kullanılır. İkinci gaz koruma gazı olup, daha dıştan iş parçası 
ile üfleç arasına, plazmayı çepeçevre saracak şekilde verir. Bunun görevi ise, plazmayı dıştan termik olarak 
sıkıştırarak, enerji yoğunluğunu arttırmak ve gerek plazma gerekse kaynak yerini atmosferden korumaktır. 
Plazma üç farklı modda yapılabilmektedir. Bunlar; makro plazma, mikro plazma ve keyhole plazmadır [10,11].  

 

 
 

Şekil 1. Yüksek frekans pilot arklı plazma ark kaynak sistemi [12]. 
 

2. Deneysel Yöntem 
 
2.1. Malzemeler 
 
Bu çalışmada 50x100x1,8 mm ölçülerinde Dual fazlı DP600 çeliği kullanılmıştır. Otomotiv sektöründe büyük bir 
öneme sahip olan bu çeliğin kimyasal bileşimi Tablo 1 de, mekanik özellikleri ise Tablo 2 de gösterilmiştir. Deney 
için, aynı özelliklere sahip üç numune kullanılmıştır. 

 
Tablo 1. DP600 çeliğinin kimyasal bileşimi. 

 

 
Tablo 2. DP600 çeliğinin mekanik özellikleri. 

 

Deney Numunesi 
Akma Muk. 

(MPa) 
Çekme Muk. 

(MPa) 
Uzama 

(%) 

DP600 320-400 600-700 >21 

 
 
  

Element Fe C Si Mn S Cr Mo Ni Al 

Kimyasal Bileşim 96.88 0,083 0.311 1.71 0.027 0.754 0.039 0.04 0.162 
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2.2. Plazma Ark Kaynağı 
 
Deney numuneleri, plazma ark kaynağı uygulanması için istenilen ölçülerde hazırlanmış, numunelere parça 
kalınlığı 1.8 mm olduğu için kaynak ağzı açılmamıştır. Numuneler öncelikle puntalama işlemine tabi tutulmuş, 
daha sonra Tablo 3’de gösterilen kaynak parametrelerinde, plazma ark kaynak yöntemi ile alın alına kaynak 
edilmiştir. Yüksek frekans pilot arklı plazma ark kaynak sisteminin bir örneği, Şekil 1’ de gösterilmiştir. Kaynak 
sırasında akım şiddetinin mikroyapı ve mikro sertlikteki etkisini görebilmek için; 70A, 75A ve 80A olmak üzere üç 
farklı akım şiddeti kullanılmıştır. Kaynak süresince kaynak bölgesini olumsuz etkilerden korumak amacıyla, 
koruyucu gaz olarak saf Argon gazı kullanılmıştır ve ilerleme hızı sabit tutulmuştur. Kaynak işleminden sonra 
kaynaklı numuneler açık havada soğumaya bırakılmıştır 

. 
Tablo 3. Deneysel çalışmalarda kullanılan kaynak parametreleri. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.3. Mikroyapısal İnceleme 
 
Plazma ark kaynak yöntemiyle kaynak edilen numuneler, kaynaklı bölgelerinin incelenmesi amacıyla,  STRUERS 
UNİTOM 50 kesme cihazında kesildi ve kaynak kesiti metalografik yöntemlerle hazırlandı, daha sonra % 3 Nital 
(%3 HNO3+etil alkol) çözeltisi ile dağlanarak, NİKON L150 optik mikroskopta mikroyapısal olarak incelendi. 

 

2.4. Mikrosertlik Ölçümleri 
 
Plazma ark kaynak yöntemi kullanılarak birleştirilen çift- fazlı çelik numunelerin mikrosertlik ölçümleri,  Şekil 3’ de 
görüldüğü üzere ana metalden, kaynak merkezine doğru, Zwick ZHV 10 marka mikro sertlik cihazı ile, 1mm 
aralıklarla, 100 gr yük altında gerçekleştirilmiştir. 
 

3.  Deneysel Sonuçlar 
 
3.1. Mikroyapı Sonuçları 
 

Plazma ark kaynak yöntemi ile kaynak edilmiş olan numunelerin, optik mikroskop görüntüleri Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Bu şekil, numunelerin kaynaktan önceki iç yapıları, ısı tesiri altında kalan bölgelerin iç yapıları ve 
kaynaklı bölgelerin iç yapıları hakkında bilgi vermektedir.  

 
Numunelerin ana metal bölgesinden alınmış mikroyapı görüntülerinde beyaz alanlar ferriti, siyah alanlar ise ferrit 
yapısı içerisinde dağılmış olan martenziti göstermektedir. N1, N2, N3 nolu numunelerin ana metalden alınmış 
mikroyapı görüntüleri birbiri ile aynı olup bahsedilen içyapıya sahiptir. 
 
Dikişin hemen yanındaki geçiş bölgesinde, akım şiddeti arttıkça ısı girdisi arttığından yapıda tane kabalaşması 
gözlenmiştir.  
 
Numunelerde ısı tesiri altındaki bölgelerde martenzit fazı azalmıştır ve martenzit ile beynitik yapı bir aradadır, 
fakat yapı yoğunlukla beynitiktir, tane sınırlarında çok az miktarda ferrit fazı bulunmaktadır ve tane kabalaşması 
meydana gelmiştir.  Her üç numunede de akım şiddetininin artması ve ısı girdisinin olması sebebiyle aynı 
ölçülerde tane kabalaşması ve beynitik yapı mevcuttur. 
 
Kaynak bölgeleri ise her üç numunede de beynitik yapı ile kaplıdır sadece tane sınırlarında ferrit fazı 
bulunmaktadır. 

 
3.2. Mikrosertlik Sonuçları 

 
Elde edilen mikrosertlik sonuçları Şekil 3 de grafik halinde verilmiştir. Gafiğe göre,  her üç numune için de kaynak 
merkezine yaklaştıkça sertlik değerlerinin arttığı görülmektedir. Bu artışın, akım şiddetinin artmasıyla çelik sacın 
ana yapısı olan ferrit ve martenzitten oluşan dual faz yapısının tamamen dekompoze olmasından ve yoğunlukla 

Parametreler N1 N2 N3 

Akım şiddeti (A) 70 75 80 

Gerilim (V) 14 14.5 15 

Koruyucu Gaz (m
3
/h) Ar 20 20 20 

Plazma Gazı (m
3/
h) Ar 0,4 0,4 0,4 

İlerleme hızı (m/dak) 0,15 0,15 0,15 

Torç numune arası mesafe (mm) 3 3 3 

Nozul Çapı (mm) 4,7 4,7 4,7 
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beynitik yapıya dönüşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Max. Mikrosertlik değeri 75 A ile kaynak yapılan 
2. Numunede 300 Hv olarak ölçülmüştür.  
 

 
 

Şekil 2. N1, N2 ve N3 numunelerine ait mikroyapı fotoğrafları. 

 
 

Şekil 3. N1, N2 ve N3 numunelerine ait mikrosertlik grafiği. 
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4. Sonuçlar 
 
 Yapılan çalışmalar sonunda 1.8 mm kalınlığındaki dual fazlı DP600 çeliği plazma ark kaynak yöntemiyle 

başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. 

 Kaynaklı numunelerde makro ve mikro çatlaklara rastlanmamıştır. 

 Mikrosertlik değerlerinin ana metalden kaynak dikişine doğru gidildikçe arttığı gözlemlenmiştir. N1 ve N2’nin 
kaynak bölgelerinde sertlik değeri yaklaşık olarak 300 HV olarak ölçülmüştür. N2’nin sertlik değerinin yüksek 
olmasının,  ısı tesiri altındaki bölgede nispeten daha küçük tanelere sahip olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

 Kaynak kesitinden alınan mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde, akım şiddetinin değeri arttıkça ve ana metalden 
kaynak dikişine doğru gidildikçe martenzit hacim oranının azaldığı ve ferrit ve martenzitten oluşan ana yapının 
beynit ve ferrit yapılarına dönüşerek, esas yapının bozulduğu görülmüştür. 
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Özet 
 
Grade-A çeliği, ısıl işlem tekniği ile 800 °C tavlama sıcaklığını takiben suda soğutularak çift fazlı çeliğe 
dönüştürülmüştür. Dönüştürülen çift-fazlı çelikler ve Grade-A çeliği, gazaltı özlü tel kaynak tekniği ile birleştirilmiş 
ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Kaynak bölgesinin makro ve mikroyapı incelemeleri optik mikroskop 
yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Grade-A ve çift-fazlı kaynaklı çelik numuneleri, % 3,5 NaCl çözeltisi içerisine 
yerleştirilip, değişik zamanlarda bekletilerek, korozyon davranışı incelenmiştir. Numunelerde meydana gelen 
ağırlık kayıpları tespit edilmiş ve korozyonun tercihli olarak kaynak bölgesinin hangi kısımlarından başladığı, 
makroyapı fotoğrafları çekilerek belirlenmiştir.  
 
Sonuç olarak, Grade-A çeliği, ısıl işlem tekniği yardımı ile çift fazlı çeliğe, başarıyla dönüştürülmüştür.  Mikroyapı 
incelemelerinde Grade-A çeliğinin ferrrit ve perlit fazlarından, dönüştürülen çift-fazlı çeliğin ise ferrit ve martenzit 
adacıklarından meydana geldiği belirlenmiştir. Dönüştürülen çift-fazlı çeliklerin çekme mukavemetinin, Grade-A 
çeliğine göre daha yüksek fakat % uzama miktarının ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Kaynak bölgesinden 
alınan mikrosertlik dağılımı incelendiğinde, sertlik değerlerinin Grade-A çeliğinde en düşük, tavlama sıcaklığı 800 
°C olan çift-fazlı çelikte ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Çift-fazlı çeliklerin korozyona uğrama hızının, Grade-
A çeliğine göre daha yavaş olduğu tespit edilmiştir. Kaynaklı çift-fazlı çelik numunelerde, korozyon hızının 
kaynaksız numunelere göre daha fazla olduğu ve korozyonun tercihli olarak kaynak metali ile ısı tesiri altındaki 
bölgeyi (ITAB) birbirinden ayıran ergime hattı sınırı boyunca meydana gelip, ITAB’a doğru büyüdüğü görülmüştür.  

 
Anahtar kelimeler: Grade-A çeliği, Gazaltı özlü tel kaynak yöntemi, Çift-fazlı çeliklerin korozyon davranışı, % 3,5 

NaCl çözeltisi 

 

MECHANICAL PROPERTIES AND CORROSION BEHAVIOUR IN 
3.5% NaCl SOLUTION OF GRADE-A AND DUAL-PHASE STEELS 

WELDED BY FCAW 
 

ABSTRACT 
 
The first aim of this study is to demonstrate the transformation of Grade-A steel into dual-phase steel by heat-
treatment at the chosen 800°C intercritical temperature followed by cold water quenching. The second aim of this 
study is to investigate the mechanical properties and the corrosion behaviours in 3.5% NaCl solution of Grade-A 
and dual-phase steels welded by flux-cored arc welding (FCAW). It was carried out the mass loss measurements 
and investigated the micro and macrostructures of welding zone using by optical microscope.  
 
The present study has demonstrated that Grade-A ship steel consisting of ferrite and pearlite can be successfully 
transformed to the dual-phase steel at the chosen intercritical temperature of 800°C followed by cold water 
quenching. The microstructure of transformed dual-phase steel consists of island of martensite in a ferrite matrix. 
The transformed dual-phase and Grade –A steels were successfully joined by flux-cored arc welding (FCAW) 
process. The mechanical results showed that the tensile strength of the transformed dual-phase steel were 
higher, but lower elongation than that of the Grade-A steel. The results from the immersion test in 3.5% NaCl 
solution showed that the corrosion behaviours of the dual-phase and Grade-A steels depend upon the 
morphology of the phase constituents. The corrosion rate of the transformed dual-phase steel with ferrite-
martensite structure was lower than that of the Grade-A steel with ferrit- pearlite structure. The corrosion has 
preferential started at fusion line and progressed towards the heat affected zone (HAZ) of the welded dual-phase 
and Grade-A steels. 
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1. Giriş 
 
Gemi imalat endüstrisinde, geminin imalat ağırlığını azaltarak fakat mukavemetten de ödün vermeyerek yük 
taşıma kapasitesini arttırıp, yakıt ve maliyet tasarrufu sağlamak büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle uygun 
nitelikli bir tasarıma sahip mukavemet/ağırlık oranlarının yüksek olduğu, yüksek kaliteli bir geminin üretimini 
gerçekleştirmek, gemi imalatında kullanılan çelik özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde gemi gövdelerinin 
büyük bir kısmı, kaynak kabiliyeti iyi, maliyeti düşük ve yüksek mukavemetli Grade-A gemi saclarından imal 
edilmektedir. Gemi gövdesinin mukavemet özelliklerini artırmak için kalın Grade-A gemi sacı tercih edilmektedir. 
Dolayısıyla boş gemi ağırlığı da artmaktadır. Fatih HAYAT’ın yapmış olduğu doktora tez çalışmasında [1], Grade-
A çeliğinin mekanik özelliklerini daha da iyileştirerek mukavemet/ağırlık oranını daha da yükseltmek amacıyla, 
çeliğe ısıl işlem (kritik tavlama ve hızlı soğuma) uygulayarak, mikroyapısını değiştirmiştir. Ferrit ve perlit 
mikroyapısına sahip olan Grade-A çeliği, ferrit ana yapısı içerisinde sert martenzit parçacıklarının yer aldığı 
mikroyapıya sahip çift-fazlı çeliğe dönüştürülmüştür. Böylece elde edilen çift-fazlı çeliklerin, çekme ve akma 
mukavemetlerinin ve mukavemet/ağırlık oranlarının Grade-A çeliğinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
çalışmada, özlü kaynak telinin dolgu veriminin çok yüksek olması, öz maddesi yardımıyla kaynak esnasında 
koruyucu ortam oluşturması, sıçrama kayıplarının az olması, kaynak hızının yüksek olması ve derin nüfuziyetli 
kaynak elde edilmesi avantajları dikkate alınarak, Grade-A çeliğinden üretilmiş çift-fazlı çelikler, gazaltı özlü tel 
kaynak yöntemiyle birleştirilmiş ve mekanik özellikleri incelenmiştir.  
 

Yapılan incelemeler sonucunda gemi gövdesi imalatında kullanılmak üzere aday olan Grade-A çeliğinden ısıl 
işlem tekniği ile üretilen ve gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen çift-fazlı çeliklerin, deniz suyu içerisindeki 
korozyon davranışının nasıl olduğunu incelenmediği belirlenmiştir. Çift-fazlı çeliklerin beton içerisindeki korozyon 
davranışları ile ilgili ilk çalışma Trejo ve arkadaşları [2], % 3,5 NaCl çözeltisi içerisindeki korozyon davranışı Aksoy 
[3], Sarkar ve arkadaşları [4] tarafından yapılmıştır. Fakat herhangi bir kaynak yöntemi kullanılarak birleştirilen çift-
fazlı çeliklerin, korozyon davranışı ile ilgili çalışmaların yapılmadığı da belirlenmiştir. 
 
Bu çalışmada, hem Grade-A çeliğine 800°C’de kritik tavlama sıcaklığı ve hızlı soğutma işlemi uygulayarak 
üretilmiş çift fazlı çeliğin, hem de Grade-A çeliğinin gazaltı özlü telle birleştirilmiş numunelerinin % 3,5 NaCl 
çözeltisi ortamındaki korozyon davranışı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Grade-A çeliğinin korozyon davranışı 
ile karşılaştırılmış ve çukurcuk (pitting) korozyon mekanizmalarının nasıl meydana gelebileceği hakkında yorum 
yapılmıştır. 

 
2. Deneysel çalışmalar 
 
Çift fazlı çeliğe dönüştürmek amacıyla, 8 mm kalınlığında, Amerikan Loydu (American Bureau of Shipping) ABS-
Part 2-2010 standardına (Erdemir kalite no: 3701) göre sıcak haddeleme yöntemi ile üretilmiş, kimyasal bileşimi 
Çizelge 1’de gösterilen,  kalitesi Grade-A olarak anılan gemi sacı kullanılmıştır. 
 
Grade-A çeliğinin çift fazlı çeliğe dönüştürülmesi için kullanılacak kritik tavlama sıcaklık aralığının (A1-A3) Andrews 
[6] formülü kullanılarak 711 - 843 °C arsında olduğu hesaplanmıştır. Bu sıcaklık aralığı içerisinden kritik tavlama 
sıcaklığı olarak 800 °C seçilmiştir. Grade-A çeliği, 800 °C’de 60 dakika bekletildikten sonra su içerisinde hızlı 
soğutularak çift-fazlı çeliğe dönüştürülmüştür. Dönüştürülen çift-fazlı bu çelik için ÇFÇ-800 kodu kullanılmıştır. 
Üretilen çift-fazlı çeliğin martenzit hacim oranı (MHO), Nikon Eclipse L150A optik mikroskop ile çalışan, Clemex 
Vision Lite image analiz programıyla hesaplanmıştır. Metalografik incelemeler de aynı cihazla yapılmıştır. 
400x150x8 mm ebatlarında ve 30 derece kaynak ağzı açılmış Grade-A ve ÇFÇ-800 çelikleri, seramik altlık 
üzerine yerleştirilerek, 2 mm kök aralığı bırakılarak gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle, çift pasoda (kök ve kapak 
paso) birleştirilmiştir. Kaynak öncesi 130 °C’lik bir ön tav işlemi uygulanarak, yatay pozisyonda kaynak işlemi 
yapılmıştır. Birleştirme geometrisinin ve kaynak ağzının şematik resmi, Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 1. Çift fazlı çeliğe dönüştürmek amacıyla kullanılan Grade-A çeliğinin, spektral analiz sonuçları ve 
Erdemir ürün katalogunda yer alan mekanik özellikleri. 

 
 
Numuneler zımparalama ve parlatma işleminden sonra % 2’lik nital (% 2 Nitrik asit + % 98 Methanol) ile 
dağlanmıştır. Ayrıca Grade-A ve ÇFÇ-800 çeliğinin 0,5 mm aralıklarla mikrosertlik ölçümleri, Shimadzu HMV2 
sertlik cihazında, 200 gr yük ve 10 saniye bekleme süresi uygulanarak yapılmıştır. 
 
Çekme deneyi, TSE-138’e göre Alşa marka çekme deney cihazında yapılmıştır. Üç adet deney numunesinden 
elde edilen sonuçların ortalaması alınmıştır. Çekme hızının etkisini minimize etmek için deney sırasında çekme 
hızı 2 mm/dk olarak ayarlanmıştır.  

 

                                    
                                     

Şekil 1. Birleştirme geometrisinin şematik resmi (boyutlar mm). 
 
Çeliklerin korozyon davranışının tespiti için, % 3,5 NaCl çözeltisi içerisine numunelerin daldırılarak bekletilme 
tekniği kullanılmış ve numunelerde meydana gelen ağırlık kayıpları ölçülmüştür. Saf su ve endüstriyel tuz ile % 
3,5 NaCl çözeltisi hazırlanarak, cam beher içerisine dökülmüş ve beher manyetik karıştırıcı üzerine 
yerleştirilmiştir. Korozyon deneyine başlama esnasında ölçülen pH değeri 8’dir. Deney esnasında çözeltinin pH 
değeri ölçülerek, pH değeri 5 seviyesine indiği zaman, beher içindeki çözelti yenilenerek, deneye devam 
edilmiştir. Manyetik karıştırıcı sayesinde, beher içindeki çözeltinin sürekli hareket halinde olması sağlanmıştır. 
60x20x8 mm ebatlarında lazerle kesilerek hazırlanan numuneler, oda sıcaklığında, 7, 15, 30, 45, 60, 75 ve 90 
günlük periyotlarla, bu çözelti içerisinde bekletilmiştir. Deney sonunda numunelerde meydana gelen ağırlık 
kayıpları hassas terazi yardımıyla tespit edilmiştir. Ayrıca aşağıdaki formül [7] yardımıyla yıllık korozyon kaybı 
hesaplamaları tahmin edilmiştir.  
 

K W
CR

A T D




 
        (1)  

 
Formül (1)’de, CR yıllık korozyon kaybı (mm/yıl), K sabit değer (8,76 x 10

4
), W kayıp kütle (gr),                         A 

korozyona maruz kalmış alan (cm
2
), T korozyon süresi (saat) ve D yoğunluk (g/cm

3
) olarak ifade edilmiştir [7]. 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. Ana Metallerin Mikroyapısı 
 
Grade-A çeliğinin 800 °C‘de 1 saat tavlandıktan sonra suda hızlı soğutulması sonucu oluşturulan çift-fazlı çeliğin 
(ÇFÇ-800) mikroyapı fotoğrafları Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil 2 (a)’da görüleceği gibi Grade-A çeliğinin 
mikroyapısı, ferrit ve perlit fazlarından oluşmaktadır. ÇFÇ-800 çift-fazlı çeliğin mikroyapısı ise yumuşak ferrit 

Malzeme 

Kimyasal İçerik (% ağırlıkça) 

C Mn Si Ni P Cr S Mo Al W V 

 Grade-A 

çeliği 

0,140 0,842 0,186 0,17 0,021 0,039 0,009 0,027 0,036 0,019 0,001 

Mekanik Özellikler [5] 

Akma Mukavemeti (MPa) Çekme Mukavemeti (MPa) % Uzama 

235 400 - 520 22 
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fazının çevrelediği sert martenzit adacıklarından meydana gelmiştir (Şekil 2 (b)). Yapılan literatür incelemelerinde 
de çift-fazlı çeliklerin, ferrit ve martenzit fazlarından meydana geldiği rapor edilmiştir [8]. Grade-A çeliğinin çift faza 
dönüştürülmesinde, kritik tavlama sıcaklığı, A1 kritik sıcaklığına yaklaştıkça martenzit fazının lifli bir görünüm 
aldığı, A3 kritik sıcaklığına yaklaştıkça da adacık şeklinde ferrit fazı içerisinde dağıldığı belirtilmektedir [1,15]. Bu 
çalışmada üretilen çift fazlı çelik mikroyapısı, literatürde belirtilen mikroyapı ile benzerlik göstermektedir. 
Mikroyapı incelemelerinin sonucunda, Grade-A çeliğinin başarıyla çift-fazlı çeliğe dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, ferrit ve martenzit fazlarının dışında herhangi bir farklı bir faza (beynit veya perlit gibi) rastlanılmamıştır.  
 
Grade-A çeliğinden çift fazlı çeliğe dönüştürülen ÇFÇ-800 çeliğinin martenzit hacim oranının (MHO), % 52±6 
olarak tespit edilmiştir. Fatih’in [1] çalışmasında da Grade-A çeliğinin 800 °C‘de 1 saat tavlandıktan sonra suda 
hızlı soğutulması sonucu elde edilen çift fazlı çeliğin de MHO’nın % 55±5 olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada 
üretilen çift fazlı çeliğin MHO’da, literatürde rapor edilen MHO değeriyle uyumluluk sergilemektedir. 
    

 
               (a) Grade-A çeliğinin mikroyapısı                         (b) ÇFÇ-800 çift-fazlı çeliğin mikroyapısı 

 
Şekil 2. Grade-A çeliği ve bu çelikten elde edilen, çift fazlı çeliğin (ÇFÇ-800) mikroyapı fotoğrafları. 

 

3.2. Kaynak Bölgesinin Makroyapısı 
 
Şekil 3’te gazaltı özlü tel kaynak tekniği ile V kaynak ağzı formunda yatay olarak birleştirilen Grade-A çelik 
levhaların ve üretilen çift-fazlı çelik levhaların birleştirilmesi sonucu elde edilen kaynak bölgesinin makro 
görünümü gösterilmektedir. Kaynak yüksekliği 3-4 mm arasında ve kapak paso kaynak genişliği de 12-13 mm 
arasında değişmektedir. Şekilde de görüleceği gibi, kaynak bölgesinde gözle görülür curuf kalıntısı, yetersiz 
nufuziyet gibi kaynak hatalarının olmadığı tespit edilmiştir. Kök pasonunda yeterli oranda kaynak aralığını 
doldurduğu görülmektedir. Dolayısıyla başarılı bir kaynaklı birleştirmenin gerçekleştirildiği ve birleştirme 
işlemlerinde seçilen kaynak parametrelerinin de uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 
 

         
(a) (b)  

 
Şekil 3. Gazaltı özlü tel kaynak tekniği ile birleştirilen Grade-A ve üretilen çift-fazlı çelik levhaların birleştirilmesi 

sonucu elde edilen kaynak bölgesinin makro görünümü (a) birleştirilen Grade-A çelik levhaları (b) birleştirilen çift-
fazlı (ÇFÇ-800) çelik levhaları. 

3.3. Kaynak Bölgesinin Mikroyapısı 
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Gazaltı özlü tel yöntemiyle birleştirilmiş Grade-A ve ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların kaynak metali ile ITAB 
arasındaki geçiş bölgelerinin yer aldığı mikroyapı fotoğrafları, Şekil 4’te gösterilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan 
çalışmalarda [1, 9] birleştirilmiş Grade-A çelik levhaların kaynak metalinin asiküler ferritin kaba tane sınırı ferrit faz 
taneleri arasında yer alacak şekildeki bir mikroyapı sergilediği rapor edilmiştir. Aynı çalışmalarda, kaynak 
metalinde martenzitik yapının az olduğu veya hiç oluşmadığı ifade edilmiştir. Bu çalışmada da Şekil 4 (a)’da 
gösterilen Grade-A çeliğin kaynak metalinin de benzer mikroyapı karakteristiği gösterdiği düşünülmektedir.  
 
ÇFÇ-800 çift fazlı çeliğinin kaynak metali ile ITAB arasındaki geçiş bölgesinin mikroyapısı, Şekil 4 (b)’de 
gösterilmektedir. Mikroyapıda kaynak metali ve ITAB net bir şekilde birbirinden ayırt edilebilir bir yapıya sahip 
olduğu görülmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda [1, 9] birleştirilmiş çift- fazlı çelik levhaların kaynak 
metalinin primer ferrit, tane sınırı ferrit, poligonal ferrit, Widmanstötten ferrit ve asiküler ferrit fazlarından meydana 
geldiği rapor edilmiştir. ITAB bölgesinin de ana malzeme mikroyapısını gösteren ferrit ve martenzit fazlarından 
meydana geldiği ifade edilmiştir. Bu çalışmada da birleştirilen ÇFÇ-800 çift-fazlı çeliğin kaynak metalinin de 
benzer mikroyapı karakteristiği gösterdiği tahmin edilmektedir. 

 
3.4. Mikrosertlik İncelemesi 
 
Şekil 5’te gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen Grade-A ve çift-fazlı çelik levhaların kaynak bölgesinin 
kapak ve kök paso üzerinden geçecek şekilde alınmış, mikrosertlik dağılımları gösterilmektedir. Şekilden de 
görüleceği gibi kaynaklı Grade-A çelik numunelerin sertlik dağılım değerleri, kaynaklı çift-fazlı çeliklerin sertlik 
değerlerinden daha düşüktür. Grade-A ana metalin sertlik değeri, 152±5 HV civarında iken ÇFÇ-800 çift-fazlı ana 
metalin sertlik değeri 248±5 HV civarındadır. Çift fazlı çeliğin yüksek sertlik değeri, mikroyapıdaki sert martenzit 
fazından kaynaklanmaktadır.   
 
Şekil 5’te gösterilen mikro sertlik dağılımı eğrisi üzerinde sertlik değerleri ve sertlik alınan yerler dikkate alınarak, 
kaynak bölgesi üç kısma ayrılmıştır: (1) kaynak metali, (2) ITAB ve (3) ana metal. Birleştirilen ÇFÇ-800 çift-fazlı 
çeliğin mikrosertlik dağılımı, bu belirlenen kaynak bölgesindeki kısımlar arasında çok belirgin bir farklılık 
olmayacak şekildedir. Fakat birleştirilen Grade-A çeliğinin mikro sertlik değerleri kaynak bölgesinde farklılıklar 
göstermektedir. ITAB’ın sertlik dağılımı belirgin bir şekilde ana malzemeden kaynak metaline doğru artarak 
yükselmektedir. Dolayısıyla kaynak metalinin sertlik değeri (251±5 HV), ITAB’ın sertlik değerinden (220-245 HV) 
daha yüksektir. Mikrosertlik dağılımı ile ilgili değerlendirmeler Fatih’in [1] yapmış olduğu çalışmalarla uyum 
içerisindedir. Gerek Grade-A ve gerekse ÇFÇ-800 numunelerinden ölçülen sertlik değerleri, standartlarda üst limit 
olarak belirtilen 350 HV sertlik değerinden düşük olması sebebiyle, kaynak bölgesindeki sertlik dağılımının 
standartlara göre kabul edilebilir sınırlar içerinde olduğu görülmektedir.  
 
 

 
(a)                  (b) 

 
Şekil 4. Gazaltı özlü tel yöntemiyle birleştirilmiş (a) Grade-A ve (b) ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların kaynak 

metali ile ITAB arasındaki geçiş bölgelerinin yer aldığı mikroyapı fotoğrafları. 
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3.5. Çekme Deneyi Sonuçları 
 
Çekme deneyi, Grade-A ve ÇFÇ-800 ana malzemelerinden alınan çekme numunelerine uygulandığı gibi, her iki 
çelik levhalar kullanılarak birleştirme işleminin yapıldığı kaynaklı levhalardan hazırlanan kaynaklı numunelere de 
uygulanmıştır. Elde edilen çekme deneyi sonuçları, Çizelge 2’de verilmiştir. Sonuçlardan görüleceği gibi 
kaynaksız Grade-A çeliğinin çekme dayanımı 365±5 MPa, akma dayanımı 284±5 MPa, uzama değerinin ise % 19 
olduğu belirlenmiştir. Kaynaklı Grade-A çeliğinin çekme dayanımı 410±5 MPa, akma dayanımı 317±5 MPa ve 
uzama değerinin % 16 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak kaynaklı Grade-A çelik numunelerinin çekme ve 
akma dayanımları kaynaksız numunelere göre daha yüksek iken, % uzama değeri ise daha düşüktür. 
 
ÇFÇ-800 çift-fazlı çeliğinin kaynaksız numunelerinde, 437±5 MPa çekme dayanımı, 345±5 MPa akma dayanımı 
ve % 14 uzama tespit edilmiştir. ÇFÇ-800 çeliğinin özlü tel ile birleştirilmiş numunelerinde çekme dayanımı 534±5 
MPa, akma dayanımı 450±5 MPa ve toplam uzama değerinin % 11 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, kaynaklı 
ÇFÇ-800 numunelerinin çekme ve akma dayanımları kaynaksız numunelere göre daha yüksek iken, % uzama 
değeri ise daha düşük çıkmıştır. 
 
Kaynaklı numunelerin % uzama değerlerinin kaynaksız numunelerden daha düşük ve çekme dayanımının da 
daha yüksek çıkmasının sebebi olarak, çekme testi sırasında oluşan kaynaklı bölgenin deformasyon engellemesi 
mekanizmasının varlığı düşünülmektedir. Yapılan literatür incelemelerinde, aynı bileşimde fakat farklı çekme 
numunesi boylarında yapılan çekme deneyi sonucunda (çekme hızı sabit), çekme numune boyu kısa olan 
malzeme hızlı pekleşmeden dolayı daha yüksek dayanım gösterdiği görülmüştür [10]. Bu çalışmamızda da çekme 
numuneleri standartlara uygun olarak aynı ebatta hazırlandığından, kaynaklı numunelerdeki kaynak bölgesinin 
nispeten daha sert olması sebebiyle, deformasyon bu bölgenin dışında ana malzemede meydana gelmiştir. 
Deformasyonun dar bir bölgede meydana gelmesi de kaynaklı numunelerin dayanımının daha yüksek değerler 
göstermesine neden olmuştur denilebilir. Kopmanın gerek kaynaklı gerekse kaynaksız numunelerde ana 
malzemeden olmasına rağmen, kaynaklı numunelerin % uzama değerlerinin düşük çıkmasının sebebi olarak, 
kaynaklı bölgenin çekme testi sırasında deformasyona uğramaması olarak tahmin edilmektedir. Bu çalışma ile 
uyumluluk gösteren bir araştırmada [10] da kaynaklı numunelerin % uzama değerlerinin kaynaksız numunelerden 
daha düşük olduğu ifade edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen Grade-A ve çift-fazlı çelik levhaların kaynak bölgesinin 
kapak ve kök paso üzerinden geçecek şekilde alınmış, mikrosertlik dağılımları (a) Kapak paso üzerinden geçen 

doğrultudaki sertlik dağılımı, (b) Kök paso üzerinden geçen doğrultudaki sertlik dağılımı. 
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Çift-fazlı çeliklerin çekme dayanımı, büyük oranda martenzit fazı özelliklerine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Sert ve 
deformasyona karşı dirençli olan martenzit fazı, çift-fazlı çeliklerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde en 
önemli mikroyapı bileşenidir. Çift-fazlı çeliklerin üretimi esnasındaki ısıl işlem süreci aşamasında, östenit fazının 
martenzit fazına dönüşümü esnasında meydana gelen yaklaşık % 2-4 civarındaki hacim genişlemesi, yumuşak 
ferrit fazında plastik deformasyona sebep olacaktır. Bu nedenle ferrit tanelerinin ferrit/martenzit ara yüzeyine 
yakın bölgelerinde dislokasyon yoğunluğu daha yüksek, ferrit taneleri içinde ise daha düşük olacaktır. Bu 
gerekçelerden dolayı, çift-fazlı çeliklerde martenzit hacim oranının artması mukavemetin de artmasına ve 
sünekliğin azalmasına sebep olduğu ifade edilmektedir [11]. 

 
Çizelge 2. Grade-A ve ÇFÇ-800 çift fazlı çeliklerinin kaynaklı ve kaynaksız numunelerine ait çekme deneyi 

sonuçları. 

 

MALZEME 
Çekme 

Dayanımı 
(MPa) 

Akma 
Dayanımı 

(MPa) 

Kopma 
Dayanımı 

(MPa) 

Uzama 
(%) 

Kırılma Bölgesi 

Grade-A 
çeliği 

Kaynaklı (GA) 410±5 317±5 290±5 16 Ana malzeme 

Kaynaksız 
(GA) 

365±5 284±5 300±5 19 Ana malzeme 

ÇFÇ-800 
çift-fazlı 

çelik 

Kaynaklı (ÇFÇ-
800) 

534±5 450±5 472±5 11 ITAB 

Kaynaksız 
(ÇFÇ-800) 

437±5 345±5 332±5 14 Ana malzeme 

 

3.6. Korozyon Deneyi Sonuçları 
 
Gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen Grade-A ve ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhalar, % 3,5 NaCl çözeltisi 
içerisinde belirli zaman periyotlarında, korozyon testine tabi tutulmuştur. Korozyon testine tabi tutulan numunelerin 
makro fotoğraf görünümleri çekilmiş ve ağırlık kayıpları ölçülerek yıllık korozyon kayıpları hesaplanmıştır. 
Birleştirilen Grade-A ve ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların korozyon davranışları ve muhtemel korozyon 
mekanizması birbiriyle karşılaştırılmıştır. 
 
Şekil 6’da gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen Grade-A ve ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların % 3,5 NaCl 
çözeltisi içerisinde 90 gün bekletilmesi sonucunda meydana gelen korozyon hasarının makro fotoğrafları 
gösterilmektedir. Korozyon hasar türünün, galvanik korozyon hücre çiftinin oluşması mekanizmasıyla çukurcuk 
(pitting) korozyon hasarı şeklinde meydana geldiği belirlenmiştir. Korozyon hasarı, tercihli olarak kaynak metali ile 
ısı tesiri altındaki bölgeyi (ITAB) birbirinden ayıran ergime hattı sınırı boyunca meydana gelip, ITAB’a doğru 
büyüdüğü belirlenmiştir. Hasarın ergime hattı sınırı boyunca başlayarak gelişmesinin sebebi, kaynak metali – 
ergime hattı ve ITAB – ergime hattı arasında iki farklı anot-katot reaksiyonlarının meydana geldiği, galvanik hücre 
çifti mekanizmasının görev yapması olarak tahmin edilmiştir. Tuzlu su içerisinde meydana gelen galvanik 
korozyon hücresi mekanizmasındaki anot-katot reaksiyonlarını aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür: 
 

Anot reaksiyonu    Fe  Fe
+2

 +2e
-
                                 (2)   

Katot reaksiyonu   Fe
+2

 + 2OH
-
  Fe(OH)2                   (3)  

  
 
NaCl çözeltisi içerisinde sodyum ve klor iyonları ayrışarak demir iyonlarıyla reaksiyona girerler: 
 
NaCl→ Na

+
 + Cl

-
           (4) 

        
Fe

+2 
+ 2Cl

-
 → FeCl2          (5) 

Fe
+3

 + 3Cl
-
 → FeCl3          (6) 

 
Reaksiyon sonucu meydana gelen FeCl2 ve FeCl3 hidrolizle ayrışarak hidrolik asit oluştururlar. Böylece korozyon 
hızı daha da hızlanır.  
 
FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2HCl       (7)  
FeCl3 + 2H2O → Fe(OH)3 + 3HCl       (8) 
 
Ayrıca Fe(OH)2 tekrar asitlenerek korozyon hasar ürünü olarak tarif ettiğimiz Fe(OH)3 ‘e dönüşür.  
 
Fe(OH)2 + ½ H2O + ¼ O2 → Fe(OH)3      (9) 
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Böylece korozyon hasar ürünü olarak Fe(OH)3 çökelirken, reaksiyonlar sonucu açığa çıkan HCl asiti çözeltinin pH 
değerini 5 civarına düşünür (korozyon deneyine başlama aşamasında ölçülen çözeltinin pH değeri 8’dir). Böylece 
çözeltinin pH değeri düştüğü için korozyon hızının daha da artmasına sebep olmaktadır. Su içerisinde çözünen 
tuzlar katot-anot şeklinde ayrışarak meydana gelen iyonların deniz suyunda büyük bir elektrolitik ortam meydana 
getirerek korozyon hızının artmasına sebep olduğu çeşitli literatür çalışmalarında da ifade edilmektedir [12, 13]. 
 

        
(a)                                                                          (b) 

 
Şekil 6. Gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen (a) Grade-A ve (b) ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların % 3,5 

NaCl çözeltisi içerisinde 90 gün bekletilmesi sonucunda meydana gelen korozyon hasarı. 
 
Şekil 7’de gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen Grade-A ve ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların, % 3,5 
NaCl çözeltisi içerisinde belirli zaman periyotlarında bekletilmesi sonucu meydana gelen ağırlık kayıpları ve 
Çizelge 3’te de (1) nolu formüle göre hesaplanan yıllık korozyon kaybı değerleri verilmektedir. Şekil 7 ve Çizelge 3 
‘deki sonuçlara göre, ağırlık kayıpları dikkate alındığında, kaynaklı Grade-A çeliğinin korozyon direnci, kaynaklı 
ÇFÇ-800 çift-fazlı çeliğin direncinden daha düşüktür. Çift-fazlı çeliklerle ilgili yapılan bazı çalışmalarda da çift-fazlı 
çeliklerin korozyon dirençlerinin çift faza dönüştürüldüğü ana malzemeye göre daha dirençli oldukları rapor 
edilmiştir [2]. Dolayısıyla bu çalışmada da kaynaklı numunelerde de aynı korozyon direnci eğiliminin olduğu 
belirlenmiştir. 
 
 
Grade-A çeliğinin korozyon direncinin çift-fazlı çeliklere göre düşük olmasının sebebi, her iki çeliğin 
mikroyapısında bulunan değişik fazların varlığına bağlanmaktadır [14, 4]. Ferrit ve perlit fazlarından meydana 
gelen Grade-A çeliğinde, hem perlit içindeki Fe3C (katot) ile perlit içi ferrit (anot) arasında meydana gelen mikro 
düzeydeki galvanik hücrenin varlığı hem de perlit (katot)  ile perlit dışı ferrit (anot) fazı arasında meydana gelen 
diğer bir galvanik hücrenin varlığı mekanizmaları sayesinde, korozyon hasarı meydana gelmektedir. Çift-fazlı 
çeliklerde ise galvanik korozyon hücresi sadece ferrit fazı (anot)  ile martenzit fazı (katot) arasında meydana 
gelmektedir. Martenzit fazı, perlit fazına göre daha homojen bir yapıya sahip olması nedeniyle, korozyon oluşum 
mekanizması daha yavaş olacaktır. Böylece korozyon hasarı daha yavaş meydana gelecektir. Sonuç olarak, 
Grade-A çeliklerinde Fe3C - perlit içi ferrit ve perlit - perlit dışı ferrit tarzında iki farklı galvanik hücre 
mekanizmasının görev görmesi, fakat çift-fazlı çeliklerde ise sadece ferrit-martenzit galvanik hücre 
mekanizmasının görev görmesi nedeniyle, çift-fazlı çeliklerin korozyon hasarı daha yavaş meydana geleceği 
tahmin edilmektedir.  
 
P.P. Sarkar ve arkadaşlarının [4], çift fazlı çeliklerin galvanik korozyon davranışı hakkında yapmış oldukları 
çalışmadaki sonuçlar, bu makale kapsamında yapılan çalışma ile uyumlu olduğu görülmektedir.  Rapor edilen bu 
çalışmada, çift-fazlı çeliklerin mikroyapı morfolojisinin korozyon davranışını etkilediği belirlenmiştir. Çift-fazlı çelik 
içerisindeki martenzit fazının, ferrit fazı içerisinde ince tanesel veya iğnemsi şeklinde dağılmış ise korozyon 
direnci, ferrit fazı içerisinde martenzit adaları şeklinde yapılanmış çift-fazlı çeliklerden daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Martenzit hacim oranı arttıkça çift-fazlı çelik içerisindeki mikroyapı morfolojisi, ferrit fazı içerinde 
martenzit adacıklarının dağılımı şeklinde şekillenmektedir. Bu nedenle MHO düşük çift-fazlı çeliklerin korozyon 
direncinin MHO yüksek çift-fazlı çeliklerden daha düşük olmaktadır. Dolayısıyla MHO, mekanik özellikler üzerinde 
bir etkiye sahip olduğu gibi korozyon direncinin düşük veya yüksek olmasını da etkilediği rapor edilmiştir [4]. 
 
Kaynaklı Grade-A çeliğinin korozyon direnci ve kaynaklı ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların korozyon direncinden 
de düşüktür. Yukarıda izah edilen galvanik hücre mekanizmalarının kaynaklı numunelerde de oluşmasına 
ilaveten, kaynaklı numunelerde kaynak metali (katot) ile ergime hattı (anot) ve ITAB (katot) ile ergime hattı (anot) 
aralarında meydana gelen galvanik hücre mekanizmaları da görev yapmaktadır. Bu nedenle kaynaklı 
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numunelerin korozyon direnci, kaynaksız numunelere göre daha düşüktür. Şekil 8’de kaynaklı Grade-A 
parçasında ve Şekil 9’da kaynaklı ÇFÇ-800 çift fazlı çelik parçasında muhtemel meydana gelen galvanik 
korozyon mekanizmaları şematik olarak gösterilmiştir. 
 

Çizelge 3. Gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle birleştirilen Grade-A ve ÇFÇ-800 çift-fazlı çelik levhaların, % 3,5 
NaCl çözeltisi içerisindeki hesaplanan yıllık korozyon kaybı değerleri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 7. Grade-A ve ÇFÇ-800 çift fazlı çeliğinin belirli zaman aralıklarındaki korozyon kayıpları. 
 

 
 

Şekil 8. Şematik olarak kaynaklı Grade-A parçasında muhtemel meydana gelen galvanik korozyon mekanizması. 
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(a) Kaynak metali (katot) - ergime hattı (anot) ve ITAB (katot) - ergime hattı (anot) aralarında meydana gelen 
galvanik hücre mekanizması (b) Perlit içindeki Fe3C (katot) - perlit içi ferrit (anot) arasında ve perlit (katot) - perlit 
dışı ferrit (anot) fazı arasında mikro düzeyde meydana gelen galvanik hücre mekanizmaları. 
 
 

          
   
Şekil 9. Şematik olarak kaynaklı ÇFÇ-800 çift fazlı çelik parçasında muhtemel meydana gelen galvanik korozyon 

mekanizması. (a) Kaynak metali (katot) - ergime hattı (anot) ve ITAB (katot) - ergime hattı (anot) aralarında 
meydana gelen galvanik hücre mekanizması (b) Ferrit (anot) – martenzit (katot) arasında mikro düzeyde 

meydana gelen galvanik hücre mekanizması. 

 
4. Genel Sonuçlar 
 
Grade-A çeliğine 800 °C’de kritik tavlama sıcaklığı ve hızlı soğutma işlemi uygulanarak, başarıyla çift-fazlı çelik 
üretilmiştir. Gazaltı özlü tel kaynak yöntemiyle hem Grade-A çelik hem de üretilen çift-fazlı çelik levhalar başarıyla 
birleştirilmiş ve % 3,5 NaCl çözeltisi ortamındaki korozyon davranışları incelenerek aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir: 
 
1. Grade-A çeliğinin mikroyapısı ferrit ve perlit fazlarından meydana gelirken, üretilen çift-fazlı çeliğin 

mikroyapısı ise sert adacıklar şeklindeki martenzit fazlarını çevreleyen yumuşak proötektoid ferrit fazından 
oluşmuştur. 

 
2. Kaynaklı Grade-A çelik numunelerin kaynak bölgesini içerisine alacak şekilde ölçülen mikrosertlik dağılım 

değerleri, kaynaklı çift-fazlı çeliklerin sertlik değerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 
 
3. Kaynaklı Grade-A ve çift fazlı çelik levhaların çekme ve akma dayanımları kaynaksız numunelerine göre 

daha yüksek iken, % uzama değerleri ise daha düşüktür. 
 
4. Korozyon deneyi sonucunda kaynaklı Grade-A çeliğinin korozyon direncinin, kaynaklı ÇFÇ-800 çift-fazlı 

çeliğin direncinden daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
 
5. % 3,5 NaCl çözeltisi içerisinde bekletilen kaynaklı Grade-A ve çift-fazlı çelik levhalarda, çukurcuk 

korozyonun galvanik hücre mekanizması ile meydana geldiği öngörülmüştür. Grade-A çeliklerinde Fe3C - 
perlit içi ferrit ve perlit - perlit dışı ferrit tarzında iki farklı galvanik hücre mekanizmasının ve çift-fazlı 
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çeliklerde ise sadece ferrit-martenzit galvanik hücre mekanizmasının görev görmesi nedeniyle, çift-fazlı 
çeliklerin korozyon hasarının daha yavaş meydana geleceği görülmüştür. Kaynaklı numunelerde kaynak 
metali (katot) ile ergime hattı (anot) ve ITAB (katot) ile ergime hattı (anot) aralarında meydana gelen galvanik 
hücre mekanizmaları ilaveten görev yapması nedeniyle, kaynaklı numunelerin korozyon direncinin, 
kaynaksız numunelere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan AISI 5140 (SAE5140) ıslah çelikleri tam tavlama sonrasında fırında oda 
sıcaklığına soğutulmuştur. Numuneler aynı kaynak parametreleri kullanılarak farklı çiftler halinde sürtünme 
kaynağı ile birleştirilmiştir. Tam tavlanmış ve orijinal malzemelerin sürtünme kaynak işlemi elde edilen kaynaklı 
numunelerin mikroyapı, mikrosertlik ve çekme mukavemet özellikleri incelenmiştir. Birleştirme sonucu oluşan 
birleşme arayüzeyinden EDX analizi yapılmıştır. Çekme deneyi sonucunda kopan numunelerin kopma 
yüzeyleri SEM çalışması ile incelenmiştir. Sonuç olarak sabit kaynak parametrelerinde farklı ön işlemli 
numunelerde ITAB genişliği ve tane boyutlarında farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir. ITAB’da elde edilen ince 
tane boyutu mekanik özellikleri olumlu etkilemektedir. Kaynaklı numunelerin çekme deneyi sonucunda en 
yüksek gerilme değerine AISI 5140-AISI 5140 bağlantısı, en yüksek %uzama değerine ise AISI 5140-900F 
bağlantısı ulaşmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: SAE5140, sürtünme kaynağı, çekme deneyi, mikrosertlik 
 

EFFECT OF ANNEALING ON MICROSTRUCTURE AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF FRICTION WELDED AISI 5140 

STEEL 
 

ABSTRACT 
 
In this study, widely used AISI 5140 (SAE5140) tempered steels were cooled to room temperature in ovens 
after full annealing. These samples were joined in different couples by friction welding using the same welding 
parameters. The micro-structure, hardness and tensile strength of the full annealed and friction welded 
samples were investigated. EDX analysis was carried out from the welding metal obtained after joining. The 
surfaces of the broken pieces after the tensile tests were examined with the SEM. As a result, there were 
differences in the HAZ widths and grain sizes of the samples which were subjected to different pretreatments 
at constant welding parameters. The thin grain size obtained in the HAZ had improved the mechanical 
properties. According to the tensile strength tests of the welded samples, the highest tensile strength was 
found in the AISI 5140-AISI 5140 weldment and the highest %elongation value was found in the AISI 5140-
900F weldment. 
 
Key words: SAE5140, Friction welding, Tensile shear properties, Microhardness 

 

1.  GİRİŞ 
 
Metal malzemelerin sertlik ve süneklik özellikleri, ısıl işlemlerle, ısınma ve soğumanın kontrol edilmesi 
suretiyle değiştirilebilir. Isıl işlemlerden hangisinin uygulanacağı malzeme tipine ve elde edilmek istenen 
özelliklere bağlı olarak belirlenir [1]. Tam tavlama; çeliklerde yüksek sıcaklıklara (tipik olarak 830–950°C)  
tavlamanın ardından daha sonra oda sıcaklığına yavaş (Ör: fırında) soğutmayla uygulanmaktadır. Tam 
tavlama ile çelikler açısından sağlanan avantajlar: Döküm ve şekil değiştirme sonrası oluşması muhtemel 
gerginlik ve zorlanmaların giderilmesi, işlenebilirliğin geliştirilmesi, yumuşatma ve geliştirme şeklinde 
sıralanabilir. Demir dışı metaller de her alaşıma uygun sıcaklıkta tam tavlamayla yumuşatılıp aynı zamanda da 
geliştirilebilir [2].  

 
Sürtünme kaynağı, bir katı hal kaynak yöntemidir. Sürtünme kaynağı, sürtünme ve basınç kaynağı olarak da 
ifade edilebilir. Prensip olarak malzemelerin eritilmeden, sürtünme ısısı ile plastik deformasyona uğratılarak 
kaynaklandığı bir yöntemdir [2-6]. Sluzalec [7] et al. 1993 sürtünme kaynağını, birleştirilecek parçalarının ara 
yüzeylerinde mekanik olarak oluşturulan sürtünme ile üretilen mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüşmesiyle 
yapılan bir katı hal kaynak tekniğidir şeklinde tarif etmiştir. Genel anlamda eksenel simetriye sahip parçaların 
kaynaklanmasında kullanılan sürtünme kaynağı gelişen teknolojiye ve malzeme özelliklerinin korunması 
amacına bağlı olarak önemi artan bir kaynak yöntemidir. Sürtünme kaynak makineleri tam mekanize 
makinelerdir. Parçaların bağlanması, boşaltılması ve oluşan çapakların alınması otomasyon edilebilir. 
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Sürtünme kaynağı, takım üretiminde ve otomotiv sanayiinde çok yaygın aks parçalarında kullanılır. Sürtünme 
kaynağından, hafif yapıların elde edilmesinde de yararlanılır [7]. Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sahin 
[3] ve arkadaşları 2007, 1040 çeliğinin sürtünme kaynak kabiliyetini ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. 
Meshram [4] ve arkadaşları 2007, Ti, Fe, Ni, Cu gibi farklı saf metallerin sürtünme kaynak kabiliyetlerini 
incelemiştir. Sahin [7] 2005, yüksek hız çeliklerinin ve orta karbon çeliklerinin sürtünme kaynak kabiliyetini 
incelemiştir. Yılmaz [10] ve arkadaşları 2003, alüminyum ile çeliğin sürtünme kaynak yöntemi ile 
birleştirilebilirliğini incelemiştir.  
 
C5140 çeliği ticari olarak en çok kullanılan ıslah çeliklerinden bir tanesidir. Endüstriyel kullanım sırasında 
işlenebilirlik özelliklerinin ve tokluğunun iyileştirilmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur. Otomotiv 
uygulamalarında sürtünme kaynaklı birleştirmeleri ve sonrasında talaşlı imalatları uygulamalarının olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, tam tavlama ve normalleştirme ısıl işlemlerinin Ç 5140 çeliğinin 
özelliklerinin geliştirilmesi ve bunun sürtünme kaynağı ile birleştirme işlemine etkilerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.  

 

2. MALZEME VE METOD 
 
2.1. Deney Numuneleri 
 
Deneylerde 18 mm çapındaki ticari AISI 5140 çeliği kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin kimyasal bileşimi 
(%wt) 0.18C, 0.4Si, 0.6Mn, 0.1Cr’dur. 35x15 mm ölçüsünde tornalanan ve kesilen numuneler birinci grup 
olarak orijinal ve ikinci grup olarak da tam tavlanmış olmak üzere iki grupta hazırlanmıştır. 2. grup numunelerin 
tam tavlama işlemleri 900

o
C’de 1 saat için tavlamanın ardından fırında soğutma ile yapılmıştır. Sürtünme 

kaynak şeması Şekil 1’de verilmiştir. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Malzeme çiftlerinin birleşme düzeninin şematik görüntüsü. 
 

Sürtünme kaynakları; Dumlupınar Üniversitesi Makine mühendisliğinde deneysel amaçlı tasarlanıp imal edilen 
sürekli tahrikli sürtünme kaynak makinesinde Tablo 1’de verilmiş olan parametreler kullanılarak yapılmıştır. 

 
Tablo 1. Sürtünme kaynak işleminde kullanılan numuneler ve işlem parametreleri 

 
Kaynak sonrası numuneler, birleşme yüzeyine dik doğrultuda ortadan kesilerek, yüzeyleri 80–2000 zımpara ile 
zımparalandıktan sonra 3 μm’ lik elmas pasta ile parlatılmıştır. Metalografik incelemeleri optik mikroskopta 
yapılmıştır. Çelik mikroyapılarını incelemek için dağlama çözeltisi olarak %2 Nitrik asit + %98 Methanol (%2’lik 
Nital) kullanılmıştır. 
 
Şekil 2‘de çekme deney numunesi de boyutları ile gösterilmiştir. Çekme deney numuneleri sürtünme 
kaynakları sonrasında kaynak bölgesi numunenin tam ortasına gelecek şekilde hazırlanmıştır. Çekme deney 
numunelerinden her parametre için üçer adet numune hazırlanmıştır. Çekme deney sonuçları bu üç deneyin 
ortalaması olarak alınmıştır. Deney Shimadzu UH 600kN marka bilgisayar kontrollü çekme cihazında ve 1 
mm. dk

-1
 çekme hızında gerçekleştirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
NUMUNE 

Kaynak parametreleri 

Sürtünme basıncı, 
(MPa) 

Yığma basıncı, 
(MPa) 

Sürtünme 
süresi (s) 

Yığma süresi(s) 

AISI 5140-AISI 5140 12 bar 20 bar 12 sn 6 sn 

AISI 5140-900F 12 bar 20 bar 12 sn 6 sn 

900F-900F 12 bar 20 bar 12 sn 6 sn 

AISI 

5140 

AISI 

5140 
900F 900F 
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Şekil 2. Sürtünme kaynak numuneleri ve bunlardan çıkarılan çekme deney numunesi. 
 
Numune arakesitinin her iki tarafında mikrosertlik ölçümleri Shimadzu HMV-2 model mikro sertlik ölçüm 
cihazında 200gr yük altında yapılmıştır.  

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA  
 
3.1 Mikroyapı 
 
Şekil 4’te AISI 5140 çeliği ve 900

o
C fırında soğutulmuş numunenin mikroyapı fotoğrafları gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. AISI 5140- AISI 5140 birleştirmesi numunesinin optik mikroskop görüntüsü. 

 
Şekilde görüldüğü gibi orijinal AISI 5140 çeliği ve 900

o
C’de fırında soğutulmuş numunelerin mikroyapıları 

ferritik perlitiktir. Orijinal yapı eşeksenel iken fırında soğutulmuş numune ferritik perlitik bantlı bir yapı 
göstermiştir. Östenit sıcaklıklarında tavlamanın ardından fırındaki gibi yavaş soğutma işlemi tam tavlama (full 
annealing) olarak ifade edilmektedir. Genellikle mikroyapı modifikasyonu ve işlenebilirliği geliştirmek için 
uygulanmaktadır. Bunun yanında şekillendirme için de avantaj sağlamaktadır. Bantlı yapı alaşım 
elementlerinin tavlama ve fırındaki gibi yavaş soğutma (0,4 

o
C/Sn) şartlarında ferritik-perlitik karakterine göre 

difüzyon ile tercihli yönlenmesinden ileri gelmektedir. Bantlı yapının menşei sıcak haddelemede oluşmaktadır. 
Sıcak haddeleme ve sonrasında soğutma işlemleri sırasında işlem parametreleri, malzeme kimyasal 
kompozisyonu gibi etkenlere bağlı olarak belirginde olabilen mekanik fiberleşmedir. Fırında tavlamanın 
ardından yavaş soğuma ile tavlama fiberleşmesi bu mekanik fiberleşmenin üzerinde gelişerek fiberleştirmeyi 
oldukça belirginleştirmektedir. Fiberleşme mekanik özelliklerin üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir.  
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Şekil 5. AISI 5140-900F birleştirmesi numunesinin optik mikroskop görüntüsü. 

 
Elde edilen kaynak profili incelendiğinde sürtünme kaynağı esnasında birleşme arakesitinde literatürdeki 
bilgilere uygun olarak aşırı deformasyona uğramış, kısmen deformasyona uğramış ve deformasyon etkisi 
gözlenmeyen bölgelerden oluştuğu görülmektedir. Optik inceleme ve mikroyapı fotoğrafları; ikinci fazın kaynak 
merkezinde ince ve homojen durumunu göstermiştir. Bu durum yüksek sıcaklık ve aşırı deformasyonun bir 
sonucudur. İlave olarak bu sonuç bölgedeki yüzeylerin temasının malzemeyi akmadan tutması ile de 
açıklanabilir.  
 

Malzeme akışı esasen bitişikteki bölgede gerçekleşmektedir. Bu bölgede akış sebebi ile kısmi deformasyon ve 
akış yönlenmesi vardır. Esas malzemeye yaklaştıkça akış çizgilerinin dışarıya doğru değilde esas malzemeye 
doğru olduğu görülmektedir. Buradaki durum ise yüksek sıcaklık ve hızlı soğuma sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Aşırı deformasyon bölgesinin devamındaki kısmi deformasyon ve malzeme akışı her iki numunede de benzer 
olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte ikinci faz yoğunluğu orijinal numunede 900F numunesine oranla daha 
belirgin olmuştur.  

 

 
 

Şekil 6. Birleşme arayüzeyinin  EDX analizi. 
 
Yapılan SEM ve EDX çalışması sonucunda sürtünme kaynaklı numunelerin birleşme arayüzeyinden Mn, Si ve 
Fe elementlerinin oranları ölçülmüştür. Birinci noktada (1) %0,73Mn, 0.31Si ve 98,2Fe olduğu belirlenmiştir. 
İkinci noktada ise (2) %0,60Mn, 0.30Si ve 98.09Fe olarak ölçülmüştür.  
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Kaynak edilen malzemelerin diğer kaynak yöntemlerine nazaran ısıdan etkilenmemesi dolayısıyla mekanik 
özelliklerdeki kayıp minimumdur, yöntem katı hal kaynağı olduğu için çatlak ve gözenek oluşumu gibi ergitme 
kaynaklarında karşılaşılan problemler minimum değerdedir. Alaşım elementi yanması kaynak merkezinde 
ergime ve buharlaşma olmamasından dolayı alaşım elementi kaybı azdır ve dolayısı ile alaşım bileşimi 
yaklaşık olarak korunmuş olur. 

 

4. MEKANİK ÖZELLİKLER  
 

4.1. Mikrosertlik  
 

Kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesi üzerinden alınan mikrosertlik ölçüm sonuçlarından elde edilen eğriler 
Şekil 7’de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 7. Sürtünme kaynaklı numunelerin  mikrosertlik sonuçları. 

 
Bütün kaynaklı numuneler üzerinde alınan sertlik dağılım eğrileri benzer bir karakteristik göstermiştir. Birleşme 
arayüzeyinin arakesit merkezi esas metale göre oldukça yüksek sertlik göstermiştir. Bu durum deformasyonun 
etkisi ile birlikte kaynak sonrası hızlı soğuma ile açıklanabilir. Hızlı soğuma tane incelmesi ile birlikte 
martensitik dönüşüme sebep olmaktadır En düşük sertlik değerleri esas metalde olduğu görülmektedir, ITAB’a 
gelindiğinde sertlik değerlerini arttığı ve birleşme arayüzeyinde en yüksek değere ulaştığı tespit edilmiştir. 
5140 çeliğinin sertlik değeri 280±10 Vickers iken 900F numunesinin sertlik değeri 180±10 Vikers değerindedir. 
AISI 5140-AISI 5140 eğrisinin diğer eğrileri göre kaynak merkezinde daha dar bir aralıkta pik yaptığı 
görülmektedir. Bu durum esas metaller arasındaki farklılığa bağlı olarak AISI 5140-AISI 5140 birleştirmesinde 
deformasyonun daha fazla etkin olması ile açıklanabilir. Ayrıca ferritik perlitik bantlaşma ısı akışı için orijinal 
AISI 5140 yapısına göre daha uygun olarak değerlendirebilir. Kaynağa dik ferrit bantları ısı akışını arttırıp 
sıcaklığın daha geniş bir alanda etkin olması ile birlikte sertliğin yayılmasına sebep olabilir.  
 
Birleşme ara yüzeyinden esas metale doğru mikrosertlikte azalma meydana gelmiştir. Bunun nedeni 
temperleme nedeniyle olacağı düşünülmektedir. Sıcaklığın 400

0 
C civarında olacağı düşünülen bölgede 

temperleme (menevişleme) etkisi ile sertlik değeri azalmaktadır. 

 
4.2. Çekme Deneyi  
 
Sürtünme kaynaklı numunelerin çekme deney sonucu oluşan çekme grafikleri Şekil 8’de verilmiştir.  
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Şekil 8. Sürtünme kaynaklı numunelerin çekme deney grafikleri. 
 

Kaynaklı numunelerin çekme deney sonucunda AISI 5140 çelik çiftinin çekme gerilmelerinin en düşük değerde 
olduğu belirlenmiştir, %uzama değeri ise %14 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bütün kaynaklı numunelerin 
kopma bölgeleri incelendiğinde kopmanın esas malzemede meydana geldiği görülmüştür. ITAB ve birleşme 
arayüzeyinde (kaynak çizgisi) kopma meydana gelmemiştir. Elde edilen sonuçlar kaynak parametrelerinin bu 
malzemeler için uygun olduğunu göstermiştir.   

 

 
 
Şekil 9. Sürtünme kaynaklı numunelerin kopmuş numune görüntüleri; a) AISI 5140- AISI 5140 bağlantısı, 

b) AISI 5140- 900F bağlantısı. 
 

Sürtünme kaynaklı numunelerin çekme deneyi sonucunda kopmuş yüzey görüntüleri Şekil 10’de verilmiştir. 

 

    
 

Şekil 10. 900F numunesi tarafından kopan kaynaklı bağlantıların yüzey görüntüleri 
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Şekil 11. AISI 5140 numunesi tarafından kopan kaynaklı bağlantıların yüzey görüntüleri 
 

Şekil 10 ve 11’de görüldüğü gibi kopan bölgelerin bazı bölgelerinde dimple ların oluştuğu gözlenmiştir. Dimple 
yapıları kopma esnasında sünek kopmanın özelliklerinden biridir. Fakat AISI 5140 numunesinden alınan SEM 
görüntülerinin bazı bölgelerinde sıvanma şeklinde deforme olmuş bölgeler gözlenmiştir. 900F numunesinde 
ise dimple ve ağlı yapının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu görüntülerde çekme deney sonuçlarını 
desteklemiştir.   

 

3. SONUÇLAR 
 

Sürtünme kaynağı ile değişken parametrelerde birleştirilen AISI 5140 ve tam tavlanmış çelik çiftinin birleşme 
sonucunda aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 
 
1. Sürtünme kaynağı ile yapılan birleştirmelerde, birleşme arayüzeyinde çatlak, bağlantısız bölgeler ve bu 

bölgede keskin bir bağlantı arayüzeyi görünmemiştir. Ayrıca basıncın etkisiyle dövülmüş, taneler 
arasında plastik deformasyonun etkisi ve akış yönüne doğru yönelme açıkça görülmektedir. 

2. Birleşme bölgesinin kesitine dik doğrultuda ölçülen mikrosertlik dağılıma bakıldığında en yüksek 
değerlere kaynak merkezinde ulaşılmıştır. Esas metalde içe 900F numunesinin sertlik değerleri AISI 
5140 çeliğinden daha düşük olmuştur.  

3. Kaynaklı parçaların çekme deneyi sonucunda en yüksek çekme dayanımına AISI 5140- AISI 5140 
bağlantısı sahiptir. % uzama değeri incelendiğinde ise en yüksek değere 900F-900F bağlantısı 
ulaşmıştır. 

4. Kaynaklı parçaların çekme deneyi sonucunda kopma bölgeleri incelendiğinde kaynak merkezi ve 
ITAB’dan kopma medyana gelmemiştir. Bu sonuç kaynak parametrelerinin uygun olduğunu göstermiştir.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımının kuru ve ıslak kesme şartları altında kaplamalı ve kaplamasız M42 HSS 
(yüksek hız çeliği) matkaplarla delinmesinde kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri 
incelenerek optimum delme şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, CNC dik işleme merkezinde 5 mm 
çapında kaplamasız ve çok katlı TiAlN/TiN kaplı matkaplarla 15 mm derinliğinde boydan boya delikler delinmiştir. 
Delme deneylerinde kesme parametreleri olarak dört farklı kesme hızı (6, 8, 10, 12 m/dak) ve üç farklı ilerleme 
(0,04; 0,05; 0,06 mm/dev) kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda kaplama malzemesi kesme kuvvetleri 
üzerinde %14’lere varan düşüşler sağlamıştır. Kesme kuvvetlerinin değişimi üzerinde ilerlemenin kesme hızından 
daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca ıslak kesme şartlarının kesme kuvvetlerini bir miktar arttırdığı tespit 
edilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Ti-6Al-4V alaşımı, M42 HSS, çok katlı kaplama, kesme kuvvetleri, delme  

 

THE EFFECT OF COATING MATERIAL AND CUTTING CONDITIONS 
ON THE CUTTING FORCES IN THE DRILLING OF Ti-6Al-4V ALLOY 

 

 
Abstract 
 
In this study the effects of cutting parameters on the cutting forces in the drilling of Ti-6Al-4V alloy with coated and 
uncoated M42 HSS (High Speed Steel) drills under dry and wet cutting conditions were investigated and optimum 
drilling conditions were tried to be specified. With this purpose, at the CNC vertical machining center using 
uncoated and multi-layered TiAlN/TiN coated drills of 5 mm diameter, holes of 15 mm depth were drilled 
longitudinally. In the drilling tests four different cutting speeds (6, 8, 10, 12 m/min) and three different feed rates 
(0,04; 0,05; 0,06 mm/rev) were used as the cutting parameters. At the end of the tests, coating material provided 
about 17% decrease on the cutting forces. It was seen that feed rate was more effective than the cutting speed on 
the change of cutting forces. Besides, it was determined that wet cutting conditions increased the cutting forces a 
bit. 

 
Keywords: Ti-6Al-4V alloy, M42 HSS, multi-layer coating, cutting forces, drilling 

 

1. Giriş 
 
Titanyum alaşımları, sahip oldukları yüksek dayanım ağırlık oranları, mükemmel korozyon dirençleri, düşük 
elastisite modulleri ve biyouyumluluk özellikleri nedeniyle uzay, biomedikal, otomotiv ve petrol endüstrisi başta 
olmak üzere daha birçok endüstri dalında geniş bir uygulama alanı bulmaktadır [1]. Farklı özelliklere sahip olan bu 
alaşımlar içerisinde, endüstriyel uygulamalardaki yaklaşık %60’lık kullanım alanıyla, en büyük payı Ti-6Al-4V 
alaşımı almaktadır. Tüm geleneksel talaş kaldırma yöntemlerinin uygulanabildiği Ti-6Al-4V alaşımı, kimyasal 
reaktifliğinin ve kesici takıma kaynak olma eğiliminin yüksek olması, ısıl iletkenliğinin düşük olması, yüksek 
sıcaklıklarda mukavemetini koruması ve sahip olduğu düşük elastikiyet modülü nedeniyle işlenmesi zor 
malzemeler grubuna girmektedir. Bununla beraber malzemenin üretim maliyeti yüksek olduğu için, işlenmesi 
esnasındaki hatalar ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır [2-4]. 
 
Talaşlı imalattaki gelişmeler; kesme ve ilerleme hızlarının gün geçtikçe artması, üretimde değişik malzemelerin 
kullanılması ve takım tezgâhlarının gelişimi, kesici takımların da gelişimini sağlamıştır. Günümüzde HSS 
takımların kesme özellikleri önemli derecede iyileştirilmiştir. Alaşım elementlerinin mükemmel kombinasyonları ve 
ısıl işlemler bu malzemeye mükemmel sertlik ve iyi tokluğun yanında aşınma direnci özellikleri de kazandırmıştır. 
Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak kaplamalı ve toz metalürjisi ile üretilmiş HSS takımlar günümüzde yoğun 
bir şekilde kullanılmaktadır [5]. Modern kesici takımların gelişmesinde en önemli teknolojik avantajlardan biri de, 
kesici takımlar üzerine sert kaplamaların uygulanmasıdır [6]. PVD yöntemi kullanılarak yapılan kaplamaların, 
yüksek aşınma direnci ve düşük sürtünme katsayıları ile tribolojik özellikleri iyileştiren sert ve dayanıklı yüzeyler 
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oluşturdukları iyi bilinmektedir [7]. Braic ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, HSS matkaplara uygulanan TiN, 
TiAlN ve TiAlZrN tek katlı ve TiAlN/TiAlZrN çok katlı kaplamalar kıyaslandığında, çok katlı kaplanmış matkapların 
tek katlı kaplanmış matkaplara göre üstün delme performansı sergilediği görülmüştür [6]. 
 
İmalatta en önemli maliyet faktörlerinden birini enerji sarfiyatı oluşturmaktadır. Talaş kaldırma sırasında harcanan 
güç enerji sarfiyatını belirleyen unsurdur. Malzemenin özgül kesme direncine bağlı olarak diğer faktörlerin de 
devreye girmesiyle, talaş kaldırma sırasında ihtiyaç duyulan asıl kesme kuvveti (Fc), talaş kaldırmak için 
harcanan gücü ve dolayısıyla enerji maliyetini belirleyen en önemli parametredir [8]. Kesme hızı, ilerleme, kesme 
derinliği, talaş açısı, işlenen parçanın fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi kesme kuvvetlerini etkileyen birçok 
parametre vardır. Bundan dolayı düşük maliyet ve yüksek kalitede ürünlerin elde edilebilmesi için uygun işleme 
şartlarının belirlenmesi gereklidir [9]. 
 
Delme işlemi, diğer talaş kaldırma işlemleri içerisinde oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Özellikle 
havacılık endüstrisinde tüm talaş kaldırma işlemlerinin %40-60’ını oluşturmaktadır [10]. Literatürde, titanyum 
alaşımlarının işlenebilirliği üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların genellikle frezeleme ve 
tornalama üzerine yoğunlaştığı ve matkapla delme üzerine yapılan çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu 
görülmektedir.  
 
Bu amaçla yapılan çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımının delinmesinde kesme şartları, kaplama uygulaması ve kesme 
parametrelerin kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri incelenerek optimum işleme şartlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Delme deneyleri, Johnford VMC 550 marka CNC dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir. Kesici takım olarak, 
Guhring kesici takım firması tarafından imal edilmiş 5 mm çapında kaplamasız ve çok katlı TiAlN/TiN kaplı HSS 
(DIN 338) matkaplar kullanılmıştır. Çok katlı TiAlN/TİN kaplama PVD yöntemiyle 6 katmanla kaplanmış olup 
kaplama kalınlığı 4 µm ve kaplama sertliği 3600 HV0.05’dir. Deneylerde kullanılan M42 HSS matkapların teknik 
özellikleri ve kesme parametreleri Çizelge 1’de verilmiştir. Deney malzemesi olarak, endüstride yaygın olarak 
kullanılan 100x80x15 mm ebatlarında Ti-6Al-4V alaşımı numuneler kullanılmıştır.  
 
Deneylerde kullanılan Ti-6Al-4V alaşımının kimyasal bileşimi Çizelge 2’de verilmiştir. Delme esnasında olası 
yüzey hatalarından kaçınmak amacıyla deney numunelerinin yüzeyleri taşlanmıştır. Delinen delik etrafındaki ısı 
dağılımı göz önünde bulundurularak delik eksenleri arası 8 mm olarak belirlenmiştir.  
 

Çizelge 1. Kesici takım özellikleri ve kesme parametreleri 

 

Kesici Takım Malzemesi M42 (HSS) 

Standart  DIN 338 

Kesici Geometrisi Ø5mm, 135
o
 uç açısı 

Kesme Hızları 6, 8, 10, 12 m/dak 

İlerleme Hızları 0,04; 0,05; 0,06 mm/dev 

Kesici Cinsi 
Silindirik saplı kısa helisel 
matkap ucu 

 
Çizelge 2. Ti-6Al-4V alaşımının kimyasal bileşimi (Ağırlıkça %) 

 

Ti Al V Fe O C N H 

89.858 5.9 4.00 0.08 0.14 0.01 0.01 0.002 

 
Delme deneyleri kuru ve ıslak kesme şartlarında gerçekleştirilmiş olup 15 mm derinliğinde boydan boya delikler 
delinmiştir. Islak kesme deneylerinde soğutma sıvısı olarak %6 konsantrasyonlu yarı sentetik emülsiyon 
kullanılmıştır. Harici soğutma yöntemi kullanılarak soğutma sıvısı kesme bölgesine dışarıdan tatbik edilmiştir. 
Alınan verilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla her deney yeni bir matkap ucu kullanılarak üç kez 
tekrarlanmıştır.  
 
Delme işleminde, üç kuvvet bileşeninden radyal ve kesme kuvveti nispeten küçük değerlerde olduğundan üçüncü 
kuvvet bileşeni olan eksenel kuvvet (ilerleme kuvveti) ve tork değerleri dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada üç 
kesme kuvveti bileşeni de ölçülmüş ancak yalnızca eksenel kuvvet bileşeni değerlendirilmeye alınmıştır. Kesme 
kuvveti ölçümleri dik işleme merkezinin tezgâh tablasına bağlanmış Kistler 9257A tipi dinamometre ile yapılmıştır. 
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Deney numunelerinin dinamometreye sağlıklı bir şekilde bağlanarak delme esnasındaki kesme kuvveti 
değerlerinin alınabilmesi amacıyla bağlama kalıbı tasarlanarak imal edilmiştir. Şekil 1’de deney setinin kurulumu 
verilmiştir. Matkap üzerindeki burkulma etkisini elimine etmek amacıyla, matkap ucunun takım tutucudan çıkma 
mesafesi minimum (30 mm) tutulmuştur. Bu değer elde edilen verilerde karşılaştırma doğruluğu tespit etmek için 
bütün deneylerde sabit kalmıştır.  

 

 
 

Şekil 1. Deney seti kurulumu 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Şekil 2’deki grafikler kaplamasız ve çok katlı TiAlN/TiN kaplı takımla farklı kesme şartlarında (kuru ve ıslak) 
kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak elde edilen kesme kuvveti değişimlerini göstermektedir. Grafiklere 
bakıldığında 0,04 ve 0,05 mm/dev ilerlemelerde kesme hızındaki artışla her iki takımda da kesme kuvvetlerinin 
düştüğü görülmektedir. Ancak 0,06 mm/dev ilerlemede, kesme kuvvetlerinde 10 m/dak kesme hızına kadar düşüş 
olmuş bu kesme hızından sonra ise özellikle kuru kesme şartlarında kuvetlerin bir miktar arttığı görülmüştür. 
Kesme hızındaki artışla kesme kuvvetlerinde meydana gelen bu düşüşe, kısmen takım-talaş temas alanındaki 
azalma, kısmen de kesme hızındaki artışla birlikte sıcaklıktaki artışın malzemenin akma mukavemetini 
düşürmesinin sebep olduğu söylenebilir [11-12]. 0,06 mm/dev ilerlemede 10 m/dak kesme hızından sonra 
meydana gelen artış ise yüksek kesme hızı ve ilerleme kombinasyonlarında kesme bölgesinde yüksek 
sıcaklıkların oluşması ve kesici takım üzerine gelen yüklerin artması sonucu muhtemel takım aşınmasına 
atfedilmiştir [8]. Kesme hızı kesme kuvvetleri üzerinde; ilerlemeye, kaplama malzemesine ve kesme şartlarına 
bağlı olarak değişmekle birlikte %4-29 arasında değişen değerlerde düşüşe sebep olmuştur. 
 
İlerlemeye bağlı kuvvet değişimlerine bakıldığında ise ilerlemedeki artışla kesme kuvvetlerinin kuru ve ıslak 
kesme şartlarında her iki takımda da belirgin bir şekilde arttığı görülmüştür. 0,04 mm/dev ilerlemede 169-253 N 
aralığında olan kesme kuvvetleri, ilerlemenin %50 arttırılmasıyla 0,06 mm/dev ilerlemede 233-320 N aralığına 
ulaşarak %7-38 arasında değişen bir artış göstermiştir. Delme esnasında eksenel kuvvetin büyüklüğünü 
belirleyen en önemli parametre ilerlemedir. Dolayısıyla ilerlemedeki artışın eksenel kuvveti arttırması beklenen bir 
durumdur. Literatürde yapılan benzer çalışmalarda da ilerlemedeki artışın kesme kuvvetlerini arttırdığı ifade 
edilmektedir [13-15]. Buradan hareketle yapılan çalışmada kesme kuvvetlerinin değişimi üzerinde ilerlemenin 
kesme hızından daha etkili olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Kaplama farkına bağlı kuvvet değişimleri irdelendiğinde, deneylerde test edilen bütün kesme parametre lerinde 
çok katlı TiAlN/TiN kaplı takımla elde edilen kesme kuvveti değerlerinin kaplamasız takımla elde edilen 
değerlerden daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Kaplama malzemesi kesme kuvvetleri üzerinde 
%14’lere varan düşüşler sağlamıştır. Bu fark yüksek ilerleme hızlarında (0,06 mm/dev) daha belirgin hale gelmiştir 
(Şekil 2.c). Bu durum TiAlN/TiN kaplamanın çok katlı kaplama yapısına ve yüksek kaplama sertliğine sahip olması 
sonucu kesici takımın aşınma direncini arttırmasına atfedilmiştir. Ayrıca sahip olduğu düşük sürtünme katsayısı 
takım-talaş arayüzeyindeki sürtünmeyi azaltarak kesme kuvvetlerinin düşmesinde etkili olmuştur. Literatürde de 
çok katlı kaplamaların tek katlı kaplamalara ve özellikle kaplamasız takımlara göre takım performansı açısından 
üstünlük sağladığı ifade edilmektedir [6].  
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Şekil 2. Kesme parametreleri ve kesme şartlarına bağlı olarak kesme kuvveti değişimleri 
a) 0,04 mm/dev b) 0,05 mm/dev c) 0,06 mm/dev 

 
Kuru ve ıslak kesme şartları, kesme kuvvetleri üzerinde çok fazla değişim meydana getirmemekle birlikte ıslak 
kesme şartlarında kuvvetlerin bir miktar arttığı görülmüştür (Şekil 2). Islak kesme, kesme kuvvetleri üzerinde 
kesme parametreleri ve kaplamaya bağlı olarak %2-14 arasında değişen değerlerde artışa sebeb olmuştur. 
Talaşlı imalatta kullanılan soğutma sıvılarının iyi bir yağlama ve iyi bir soğutma özelliğine sahip olması 
istenmektedir. Yağlama özelliği ile takım/talaş arayüzeyinde ince bir yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi azaltmak, 
soğutma özelliği ile de kesme bölgesindeki sıcaklıkların düşürülmesi amaçlanmaktadır [16]. Yağlama özelliğinin 
sürtünmeyi azaltması kesme kuvvetlerinin düşmesine sebep olmaktadır. Ancak Ti-6Al-4V alaşımının 
delinmesinde ıslak kesmenin kesme kuvvetlerini bir miktar arttırdığı görülmüştür. Bu durum Ti-6Al-4V alaşımının, 
ısıl iletkenliğinin düşük olmasına bağlanmıştır. Düşük ısıl iletkenliğe sahip olan Ti-6Al-4V alaşımının işlenmesi 
esnasında kesme bölgesinde yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır [17]. Kesme bölgesinde oluşan bu sıcaklıklar ise 
malzemenin akma mukavemetini düşürerek talaş oluşumunu kolaylaştırmakta bu da kesme kuvvetlerinde düşüşe 
sebep olmaktadır [18]. Ancak kesme bölgesine tatbik edilen soğutma sıvısı kesme bölgesinde oluşan yüksek 
sıcaklıkları düşürerek malzemenin akma mukavemetini arttırmaktadır. Bunun sonucu olarak da kesme 
kuvvetlerinde bir miktar artış meydana gelmektedir. Belirtilen bu sebeplerden dolayı, ıslak kesmenin, Ti-6Al-4V 
alaşımının delinmesinde kesme kuvvetlerini bir miktar arttırdığı düşünülmektedir. Aslında soğutma sıvısı kullanımı 
kesme kuvvetlerini arttırmamış aksine kesme işlemi ideal şartlarda gerçekleşmiş olup kuru kesme şartlarındaki 
kesme bölgesinde oluşan sıcaklıklar kesme kuvvetlerinin düşmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla yukarıda 
anlatılanlar ışığında Ti-6Al-4V alaşımının işlenmesinde kesme kuvvetleri üzerinde, kullanılan soğutma sıvısının 
yağlama özelliğinden ziyade soğutma özelliğinin ön plana çıktığını söylemek mümkündür.  
 
Şekil 3’te kaplamasız HSS matkaplarla 8 m/dak kesme hızı ve 0,05 mm/dev ilerlemede kuru ve ıslak kesme 
şartlarında delinen üç delik sonundaki takımların makro fotoğrafları görülmektedir. Şekil 3.a’da, aynı kesme 
parametrelerinde test edilmesine rağmen kuru kesme şartlarında özellikle takımın dış çapa yakın bölgelerinde 
ısının etkisiyle belirgin bir renk değişimi (yanma) olduğu görülmektedir. Oysa ıslak kesme şartlarında kesici 
takımda ısı etkisiyle her hangi bir renk değişimi olmamıştır (Şekil 2.b). Bu durum kuru kesme şarlarında kesme 
bölgesinde yüksek sıcaklıkların oluştuğunu, soğutma sıvısı kullanımının ise kesme bölgesindeki sıcaklıkları 
düşürmede önemli bir rol oynadığını doğrular niteliktedir. 

a) 

c) 

b) 
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Şekil 3. Kaplamasız HSS matkapların 8 m/dak kesme hızında 0,05 mm/dev ilerlemede üç delik sonundaki (üç 
delme işlemi sonunda) makro fotoğrafları a) Kuru kesme şartlarında b) Islak kesme şartlarında 

 
4. Sonuçlar 
 
Ti-6Al-4V alaşımının kuru ve ıslak kesme şartları altında HSS matkaplarla delinmesinde kaplama malzemesi, 
kesme şartları ve kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan 
deneysel çalışmalar neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
 

I. Tüm kesme parametrelerinde en düşük kesme kuvveti değerleri çok katlı TiAlN/TiN kaplı takımlarla delinen 
deliklerden elde edilmiştir. Kaplama malzemesi kesme kuvvetleri üzerinde %14’lere varan düşüşler 
sağlamıştır. 

II. Her iki takımda da en düşük kesme kuvveti değerleri kesme hızının maksimum (12 m/dak) ilerleme hızının 
ise minimum (0,04 mm/dev) olduğu değerlerde elde edilmiştir. Genel olarak artan kesme hızıyla kesme 
kuvvetleri azalırken artan ilerlemelerin kesme kuvvetlerini arttırdığı belirlenmiştir.  

III. Kesme kuvvetlerinin değişimi üzerinde ilerleme hızının kesme hızından daha etkili olduğu görülmüştür. 
IV. Hem kaplamalı hem de kaplamasız takımlarda, ıslak kesme şartlarının kesme kuvvetlerini bir miktar 

arttırdığı (%2-14) tespit edilmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada EDT (Electro-Discharge Texturing) ve SBT (Shot Blast Texturing) yöntemleriyle pürüzlendirilmiş 
merdanelerin yüzey pürüzlülük performansları incelenmiştir. Soğuk haddehane tandem hattında yapılan bu 
çalışmada, bu iki yöntemle pürüzlendirilmiş merdanelerin, bu merdanelerle haddelenen malzemeye pürüzlülük 
transferlerinin ne ölçüde olduğu ile bu merdanelerin haddeleme sonrası yüzey pürüzlülüklerinin ne ölçüde 
değiştiği incelenmiştir. Bu inceleme, EDT ve SBT yöntemleriyle pürüzlendirilmiş 1’er çift merdane ile haddelenen 
malzemenin yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçülüp mukayese edilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
merdanelerin servis öncesi ve sonrasındaki pürüzlülük değerleri ölçülerek yüzey pürüzlülüklerinin ne ölçüde 
azaldığı, ne kadarının korunduğu karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken sonucun sadece haddelenen 
malzemenin tonajına bağlı olarak değişkenliğini gösterebilmek için pürüzlülük değişimine etki edebilecek diğer 
parametreler aynı tutulmaya çalışılmıştır.   
 

Anahtar kelimeler: EDT, SBT, Yüzey Pürüzlülüğü, Pik Sayısı, Pürüzlülük Transferi 

 

A STUDY ABOUT COMPARING THE EFFECTS OF SURFACE 
ROUGHNESS OF COLD ROLLS TEXTURED BY MEANS OF EDT 

AND SBT 
 
 
This paper investigates the correlation between strip surface roughness and the surface of tandem mill work rolls 
textured by EDT (Electro-Discharge Texturing) and SBT (Shot Blast Texturing). In this study, roughness transfer 
from roll to sheet and change in surface roughness of rolls textured by both methods after campaign have been 
examined. This survey has been done in order to compare measured surface roughness of material rolled by a 
pair of rolls textured by both methods. Furthermore, surface roughness of these rolls textured by both methods 
have been compared by measuring before and after campaign and which roll textured by any method retains their 
surface roughness. Other parameters which may effect roughness change try to be same to show the conclusions 
change depending on only tonnage of rolled material. 

 
Keywords: EDT, SBT, surface roughness, pick count, roughness transfer 

 

1. Giriş 
 
Yüzey pürüzlülüğü (Ra), yüzey profilinin merkez çizgiden mesafesinin aritmetik ortalamasıdır ve birimi µm’dir. Pik 
sayısı (RPc), 1 cm’de ölçülen tepecik sayısıdır. Bu ölçümde belli bir değerin altındaki tepecikler sayılmaz. c1 ve c2 

ile gösterilen bu eşik değerleri, ölçülecek yüzeyin pürüzlülüğüne göre belirlenir. 2 µm’den düşük pürüzlülük 
ölçümlerinde ±0,25 µm, 2 µm’den yüksek pürüzlülük ölçümlerinde ise bu değer ±0,5 µm alınır [1]. Şekil 3’de bu 
parametrelerin hesap yöntemi görülmektedir.  
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Şekil 3. Pürüzlendirme Parametreleri [2] 
 
Malzeme yüzey pürüzlülüğü ve pik sayısı, sacın kalıplama ya da derin çekme ile şekillendirilmesine ve boyama 
kalitesine etki eden önemli faktörlerdendir. Yüzey pürüzlülüğünün (Ra) yüksek olması, kalıp ile sacın teması 
esnasında yağlayıcılığı artıracak olan kalıp yağı için cepler oluşturduğundan şekil verme açısından avantajlıdır. 
Fakat pürüzlülüğün çok fazla olması boyalı yüzeyin mat görünmesine neden olur. Tepecik sayısı (RPc)’nin fazla 
olması, boyanın yapışma kabiliyetini artırıcı yönde avantaj olmakla birlikte şekillendirme sırasında kullanılan yağın 
malzeme üzerinde tutunabileceği hacimleri azalttığından dolayı şekillendirme için bir dezavantajdır [3-5].  
 
Sıcak haddeleme ile saca dönüştürülen slabın, soğuk haddeleme prosesi ile mekanik ve yüzey özelliklerinin 
iyileştirilmesi hedeflenir. Malzemenin pürüzlendirilmesi, iş merdanelerinin pürüzlendirilmesi ile sağlanır. 4 ayaklı 
tandem hattının son ayağında pürüzlendirilmiş merdane kullanılmasının amacı; bobin sarma sırasında sacın 
kaymasını ve temper hadde öncesi tavlama sırasında sacın yapışmasını önlemektir. Tandemden sonra gelen 
temper haddede ise saca müşterinin istekleri doğrultusunda şekillendirilebilirlik ve boyama kalitesi açısından 
optimum düzeyde pürüzlülük verilir. Bu pürüzlülük değeri otomobil dış gövde parçaları için 1,0-1,5 µm, iç parçalar 
için 1,5-2,0 µm aralığındadır. Sacın tandem veya temper hattında haddelenerek pürüzlendirilmesi prensip olarak 
aynı ilkelere dayanmaktadır. Pürüzlülüğün boyalı yüzey görünümüne ve şekillendirilebilme kabiliyetine etkisi Şekil 
1’de şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 2’de ise iş merdanesinin konumunu gösteren 4 ayaklı 6’lı bir soğuk hadde 

tezgâhı (tandem) şematik olarak gösterilmiştir.  
 

         

Şekil 1. Pürüzlülüğün şekillendirme kabiliyeti ve boyalı 
yüzey görünümüne etkisi [2] 

     Şekil 2. Tandem hadde düzeni

 

2. Yüzey Pürüzlendirme Yöntemleri 
 
Merdanelerin pürüzlendirilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Son zamanlara kadar yaygın olarak 
kullanılmakta olan SBT yöntemi artık yerini EDT gibi daha modern yöntemlere bırakmaktadır. Bu yöntemler 
şematik olarak Şekil 4’de gösterilmiştir. Şekil 5’de muhtelif yöntemlerle işlenmiş merdanelerle soğuk haddelenmiş 
ve temper haddelenmiş malzemelere ait yüzey görüntüleri bulunmaktadır.  
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Şekil 4. Merdane Pürüzlendirme Yöntemleri [2]

 
 

Şekil 5. Farklı pürüzlendirme yöntemleriyle elde edilen yüzey topografları [2]

2.1. SBT Yöntemi 
 
SBT yöntemiyle merdane pürüzlendirme; belirli büyüklükte ve sertlikte, küresel olmayan gritlerin (demir tozu), 
kendi ekseni etrafında belirli bir hızda döndürülen merdaneye belirli bir hızla püskürtülmesi ile gerçekleştirilir. Bu 
hız, döndürülen bir çark ile verilebildiği gibi bazı SBT tezgâhlarında basınçlı hava ile de kontrol edilebilmektedir. 
Bu yöntemde püskürtülen demir tozlarının merdane yüzeyinde plastik deformasyon oluşturması ya da küçük 
parçacıklar koparması ile merdane yüzeyi pürüzlendirilmiş olur [3,4]. Elde edilen yüzey pürüzlülüğü, gritin 
merdaneye çarpma hızı ve açısı, gritin malzemesi, büyüklüğü, şekli ve sertliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
Zamanla çarpmanın etkisiyle ufalanan gritin boyutunun değişiyor olması, kalitenin sürdürülmesi açısından bir 
dezavantajdır. Bunun için SBT tezgâhlarında bir elek sistemi akuple edilmiştir. Bu yöntemde yüzey pürüzlülüğünü 
etkileyen parametrelerin kontrolü ve sürekliliğinin sağlanması oldukça zordur. Tüm bu parametrelerin aynı 
tutulması başarılsa dahi elde edilen yüzey pürüzlülük değeri merdanenin sertliğine göre de değişkenlik gösterir.  
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SBT yöntemiyle elde edilmiş pürüzlü bir yüzeye yakından bakıldığında pürüzlendirmenin tüm yüzey alanınca 
yapılamadığı, yerel olarak pürüzlendirilmemiş bölgelerin kaldığı görülür. Ayrıca bu yöntemle elde edilen pürüzlülük 
değerinin homojen olmayıp bölgesel olarak büyük farklar göstermekte olduğu ve pik sayısının da oldukça düşük 
değerlerde seyrettiği söylenebilir [3]. 

 
2.2. EDT Yöntemi 
 
EDT tezgâhı; pürüzlendirilecek merdanenin üzerinde döneceği yataklar, merdaneyi döndürecek olan ayna, 
merdanenin geriye kaymasını önlemek için punta, pürüzlülüğü verecek olan elektrotlar ve bunları kontrol eden 
servo silindirler, bir hidrolik ünite ve bir dielektrik yağı filtre ünitesinden oluşur. İşlem dielektrik sıvısı içerisinde 
gerçekleşir. Dielektrik yağının görevi; kıvılcım oluşabilmesi için elektrotlar ile merdane arasında yalıtımı sağlamak, 
elektrotların sıcaklığının yükselmesini önlemek, operasyon sırasında çıkan partikülleri ortamdan uzaklaştırmak ve 
iyonizasyonun oluşumunu sağlamaktır.  
 
EDT yönteminde, ekseni etrafında dönen ve aynı zamanda osilasyon hareketi yapan merdaneye (bazı 
tezgahlarda osilasyon hareketini elektrotlar yapabilir), servo motorlar tarafından kontrol edilen elektrotlar 0,02 - 
0,2 mm kadar yaklaşarak kıvılcım oluştururlar. Bu sırada sıcaklık 8.000 C

0
-12.000 C

0
 arasında değişmektedir. 

Bölgesel olarak ergitilen merdane yüzeyinde katılaşma sırasında krater oluşarak istenen yüzey pürüzlülüğü elde 
edilmiş olur. Bu elektriksel erozyon işlemi sırasında oluşan metal buharı, yalıtkan ortam sıvısında 
yoğunlaştırılmaktadır. Şarj voltajı, kıvılcım süresi, akım adımı, servo referans, kutuplama (merdanenin +, 
elektrotların – kutup olması ya da tam tersi) gibi parametrelerin değiştirilmesi ile istenen pürüzlülük ve pik 
sayısında yüzey elde edilebilir. Bu parametrelerin değiştirilmesi ile yapılan program ile SBT yöntemine göre çok 
daha homojen, daha dar tolerans aralığında (±%4) ve SBT yöntemi ile erişilemeyen yüksek pik değerlerinde 
yüzeyler elde edilebilmektedir. Bu yöntemle aynı pürüzlülükte farklı pik sayıları elde edilebiliyor olması, SBT’ye 
göre daha geniş pürüzlülük seçeneği (SBT: 1,5-6 µm EDT: 0,5-10 µm) ve elde edilen pürüzlülüğün merdane 
sertliğinden bağımsız olması bu yöntemin öne çıkan özelliklerindendir [3,5]. Şekil 6’da SBT yönteminin, Şekil 7’de 
ise EDT yönteminin çalışma prensibi gösterilmiştir. 

 

                                                           
 
Şekil 6.SBT yöntemiyle merdane pürüzlendirme [6]                  Şekil 7.EDT yöntemiyle merdane pürüzlendirme [6] 

 
3. Pürüzlülük Transferine Etki Eden Faktörler 
 
Hadde merdanesinden malzemeye pürüzlülük transferi, yüzde uzama ile artmaktadır. Bu durum Şekil 8’de grafikle 
gösterilmiştir.  
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Şekil 8. Yüzde uzamanın pürüzlülük transferine etkisi 
[7] 

Şekil 9. Malzeme gergi kuvvetinin yüzde uzamaya 
etkisi [7]

 
Yüzde uzamanın pürüzlülük transferi üzerine olumlu yönde tesiri olduğuna göre, yüzde uzamayı artıracak her etki, 
pürüzlülük transferini de artıracak yönde rol oynayacaktır. Şekil 9’da malzeme gergi kuvvetinin artmasıyla yüzde 
uzamanın da arttığı görülmektedir. O halde gergi kuvveti arttığında pürüzlülük transferinin de artacağı söylenebilir 
[3,4,8]. 
 
Şekil 10’da iş merdanesinin çapı ile pürüzlülük transferi arasındaki korelasyon görülmektedir. Şekle göre çap 
arttıkça merdane pürüzlülüğü malzemeye daha çok sirayet etmektedir. Ancak öte yandan Şekil 9’da görüldüğü 
gibi merdane çapı arttıkça aynı gergi kuvveti ve malzeme kalınlığı için, pürüzlülük transferini artırıcı yönde etki 
yapan yüzde uzama azalmaktadır. Yine Şekil 10’da görüldüğü gibi ince malzemelerde pürüzlülük transferi kalın 
malzemelere göre daha iyidir. Ancak Şekil 9’da aynı çapta merdane ve aynı gergi kuvvetleri için malzeme 
inceldikçe, pürüzlülük transferini artırıcı yönde etki yapan yüzde uzamanın azaldığı görülmektedir.  
 

Buna benzer bir diğer çelişkili durum haddeleme hızında söz konusudur. Pürüzlülük transferi, merdane ile 

malzemenin etkileşim süresi ile doğru orantılıdır. Yani haddeleme hızı arttıkça pürüzlülük transferi azalacaktır. 

Fakat haddeleme hızı arttıkça birim zamanda ezilmesi gereken malzeme hacmi de artacağından dolayı 

haddeleme kuvveti artmakta ve artan haddeleme kuvveti de pürüzlülük transferini artırıcı yönde etki etmektedir. 

Tüm bu çelişkili durumlarda baskın olan etki hangisi ise o kendini gösterecektir. 

 

 
 

Şekil 10. Merdane çapının pürüzlülük transferine etkisi 

(temper hadde, ε:%2, 160 m/dk, σa:450 N/mm
2
, 

genişlik:1600 mm, gergi kuvveti:110 kN) [7] 

 

 
 

Şekil 11. Haddeleme kuvvetinin merdane çapı ve 

malzeme kalınlığına bağlı olarak değişimi           

(temper hadde, ε:%2, 160 m/dk, σa:450 N/mm
2
, 

genişlik:1600 mm, gergi kuvveti:110 kN) [7] 

 
Pürüzlülük transferini artıran uzama, paso, gergi, merdane çapı, malzemenin ince olması gibi faktörler haddeleme 
için gerekli kuvveti artırıcı yönde etki etmektedirler. Pürüzlülük transferine etki eden tüm bu değişkenlere dikkat 
edildiğinde görülmektedir ki haddeleme kuvvetini artıran her etki pürüzlülük transferinde olumlu rol oynamaktadır. 
Şekil 11’de merdane çapı ve malzeme kalınlığının hadde kuvvetine etkisi görülmektedir. Merdane çapı arttıkça ve 
malzeme inceldikçe (mm. olarak aynı paso değerlerinde kalmak kaydıyla) haddeleme kuvveti artmaktadır. 
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4. Deneysel Çalışmalar 
 

Bu çalışmanın esas gayesi olan EDT ve SBT yöntemleriyle pürüzlendirilmiş soğuk hadde iş merdanelerinin 

pürüzlülük transferlerinin ve pürüzlülük ömürlerinin tam manasıyla karşılaştırılabilmesi için, yukarıda bahsedilen 

pürüzlülük transferini etkileyebilecek değişkenler işletme şartlarında mümkün mertebe aynı tutulmaya çalışılmıştır. 

Merdane ve malzeme özellikleri Çizelge 1’de, her iki yönteme ait haddeleme şartları Çizelge 2 ve Çizelge 3’de 

verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Merdane ve malzeme özellikleri 
 

  EDT SBT 

Merdane Kalitesi %5Cr. Dövme çelik %5Cr. Dövme çelik 

Merdane Çapı (mm.) 431 419 

Merdane Sertliği (HsC.) 87 - 88 87 - 88 

 
Merdane Yüzey Pürüzlülüğü (µm.) 

 GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ 

ÜST 3,52 2,12 3,32 1,69 

ALT 3,54 2,37 3,40 1,60 

Malzeme Genişliği (mm.) 1500 1500 

Malzeme Kalitesi 7112 7112 

 
Çizelge 1’de görüldüğü gibi denenmek üzere her iki yöntemle aynı derecede pürüzlendirilen 1 çift merdane, aynı 
kalitede, aynı sertlikte ve çapları birbirine oldukça yakın seçilmiştir. Aynı kalitede ve aynı genişlikte malzeme 
haddelenerek yüzey pürüzlülüklerinin ne kadarının korunup ne kadarının malzemeye transfer edilebildiği 
araştırılmıştır. 
 

Çizelge 2. EDT yöntemi ile pürüzlendirilmiş merdane ile yapılan haddeleme şartları 
 

Bobin 
sırası 

Giriş 
kalınlığı 
(mm.) 

Çıkış 
kalınlığı 
(mm.) 

Paso   
(mm.) 

Hadde 
kuvveti 
(ton) 

Hız 
(m/dk.) 

Gergi 
kuvveti 
(ton) 

Malzeme 
Ra 

 
Tonaj 

 km 

6 2,13 2 0,13 875 410 33,1 1,64 163 7,9 

20 2,13 2 0,13 835 410 33,1 1,47 604 25,7 

33 2,13 2 0,13 832 410 33,1 1,38 966 40 

54 1,56 1,53 0,03 777 527 26,4 1,28 1496 67 

73 1,56 1,53 0,03 753 527 26,4 1,23 2040 97 

 
Çizelge 3. SBT yöntemi ile pürüzlendirilmiş merdane ile yapılan haddeleme şartları 

 

Bobin 
sırası 

Giriş 
kalınlığı 
(mm.) 

Çıkış 
kalınlığı 
(mm.) 

Paso   
(mm.) 

Hadde 
kuvveti 
(ton) 

Hız 
(m/dk.) 

Gergi   
kuvveti    
(ton) 

Malzeme 
Ra 

 
Tonaj 

 km 

4 1,27 1,2 0,07 777 484 19,6 0,93 80,3 4,9 

35 2,1 2,03 0,07 780 461 11,1 0,91 740 38 

65 2,1 2,03 0,07 840 461 11,1 0,8 1647 75 

71 2,1 2,03 0,07 820 461 11,1 0,77 1811 82 

 
4.1. Pürüzlülük İstikrarı 
 
Malzemenin pürüzlülük ölçümleri sacın alt yüzeyinden yapıldığından dolayı hesaplarda alt merdanenin pürüzlülük 
değeri kullanılmıştır. Servis sonrası merdane 90° arayla 4 eksenden (her bir eksenden 4’er ölçüm yapılarak) 
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alınan pürüzlülük değerleri Çizelge 4’de görülmektedir. Ölçüm Hommeltester T500 yüzey pürüzlülük ölçme 
cihazıyla yapılmıştır. 
 

Çizelge 4. Servis sonrası merdane yüzey pürüzlülük ölçüm değerleri  
 

       Eksen Ra Ölçümleri Ortalama 

 0° 2,38 2,27 2,31 2,44 2,35 

90° 2,47 2,39 2,46 2,41 2,43 

180° 2,26 2,30 2,33 2,47 2,34 

270° 2,35 2,42 2,37 2,29 2,36 

    Genel Ort. 2,37 

 
Her iki yöntemle pürüzlendirilmiş merdaneler ile haddelenen malzeme tonajına bağlı olarak pürüzlülük değişimleri 
Çizelge 5 ve Çizelge 6’da verilmiştir. 
 

Çizelge 5. EDT yöntemi ile pürüzlendirilmiş merdane ile haddelenen malzemeye ait tonaj-Ra tablosu 
 

TONAJ 163 604 966 1496 2040 

Malzeme Ra 1,64 1,47 1,38 1,28 1,23 

Merdane Giriş Ra 3,54  Merdane Çıkış Ra 2,37 

 
Çizelge 6. SBT yöntemi ile pürüzlendirilmiş merdane ile haddelenen malzemeye ait tonaj-Ra tablosu 

 

TONAJ 80,3 740 1647 1811 

Malzeme Ra 0,93 0,91 0,80 0,77 

Merdane Giriş Ra 3,40 Merdane Çıkış Ra 1,60 

 
EDT yöntemiyle pürüzlendirilen merdanelerin 2040 ton (97 km) malzeme haddeledikten sonra kalan pürüzlülük 
yüzdesi; 
 
(2,37 / 3,54) x 100 = %67 olarak bulunur. (%33 pürüzlülük kaybı) 

 
EDT yöntemiyle 1,75 µm pürüzlendirilen bir merdane, 60 km temper haddeden sonra 1,35 µm’ye düşerek %77’lik 
bir pürüzlülük istikrarı gösterdiği belirtilmiştir [3]. Bu değerin, bu çalışmada bulunan değerden (%67) çok farklı 
olduğu söylenemez. 
 
EDT yöntemi ile işlenerek başlangıçta ortalama yüzey pürüzlülüğü 2,14µm. olan bir çift merdane 1750 ton (219 
km) otomobil sacı haddeledikten sonra 1,80 µm’ye düşerek %16 pürüzlülük kaybına uğradığı belirtilmiştir [4]. Bu 
oranın, elde ettiğimiz ve Çizelge 7’de verilen sonuçtan (%33) farklı olmasının nedeni; atıf yapılan bildiride 
bahsedilmeyen ve pürüzlülük transferini etkileyebilecek diğer parametrelerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 
Aynı şekilde SBT yöntemi ile pürüzlendirilen merdanelerin 1811 ton (82 km) malzeme haddeledikten sonra kalan 
pürüzlülük yüzdesi;  
 
(1,60 / 3,40) x 100 = %47 olarak bulunur. (%53 pürüzlülük kaybı) 

 
SBT yöntemiyle 1,85 µm pürüzlendirilen bir merdane, 60 km temper haddeden sonra 1,22 µm’ye düşerek %66’lık 
bir pürüzlülük istikrarı gösterdiği belirtilmiştir [3]. 
 
Sonucu etkileyebilecek değişkenlerin aynı ya da birbirine oldukça yakın tutularak yapılan bu çalışmada, SBT 
yöntemi ile pürüzlendirilen merdanelerde pürüzlülük kaybının EDT yöntemiyle pürüzlendirilenlere göre oldukça 
fazla olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, SBT yöntemiyle elde edilen pürüzlendirmenin homojen 
olmamasıdır. Merdane yüzeyinde pürüzlendirilmeyen bölgelerin kalması, pik yüksekliklerinin eşit olmaması, pik 
sayısının az olması, tepeciklerin sivri olması gibi nedenlerden dolayı gerilme yığılmaları oluşmakta, bu da 
beraberinde hızlı bir aşınmayı getirmekte ve yüzey pürüzlülüğünün daha kısa bir sürede düşmesine neden 
olmaktadır. Bu yöntemde hızla aşınarak dökülen pürüzler, demir tozu olarak merdaneye yapışmakta ve bu da 
sacı markalayarak bozduğundan merdanelerin değişimini zaruret haline getirmektedir [3]. EDT ile daha homojen, 



Çolak, B.  ve  Kurgan, N. 

868 
 

pik yükseklikleri arasındaki fark daha az, pik sayısı daha fazla ve SBT yöntemine göre daha yuvarlak tepecikli 
yüzeyler elde edildiğinden dolayı aşınma, dolayısıyla pürüzlülük kaybı daha yavaş ve az olmaktadır.  
 
Pürüzlülük kaybına neden olan aşınmanın kaynağı sürtünmedir. Sabit bir çevresel hızla dönen merdanelerin 
arasından sabit bir debide akması gereken malzemenin hızı V0, X-X kesitinden Y-Y kesitine kadar artarak Vs 
olmaktadır (Şekil 12). XY temas yayı boyunca değişken olan hız sadece tek bir noktada (N) merdanenin hızına 
eşittir. X-N arasında merdane, N-Y arasında malzeme daha hızlı olduğundan N ile gösterilen nötr nokta hariç tüm 
temas yayı boyunca merdane ile malzeme arasında izafi bir hareket söz konusudur. Bu izafi hareket, merdane 
pürüzlülüğünün hızla azalmasına neden olan teğetsel F sürtünme kuvvetini doğurmaktadır [9]. 
 

 
 

Şekil 12. Nötr nokta ve sürtünme [9] 

 
4.2. Pürüzlülük Transferi 
 
EDT ile 3,54 µm pürüzlendirilen merdane, malzemeyi başlangıçta 1,64 µm pürüzlendirmiştir. Yani girişte 
pürüzlülük transferi; 
 
(1,64 / 3,54) x 100= %46 

 
2040 tonda merdanenin pürüzlülüğü 2,37 µm’ye, malzemenin pürüzlülüğü buna paralel olarak 1,23 µm’ye 
düşmüştür. Bu durumda çıkış pürüzlülük transferi; 
 
(1,23 / 2,37) x 100 = %52 olarak bulunmuştur.  

 
Aynı şekilde SBT’li merdane için pürüzlülük transferi hesaplandığında giriş pürüzlülük transferi; 
 
(0,93 / 3,40) x 100 = %27 

 
1811 tonda merdanenin pürüzlülüğü 1,60 µm’ye, malzemenin pürüzlülüğü ise buna paralel olarak 0,77 µm’ye 
düşmüştür. Bu durumda pürüzlülük transferi; 
 
(0,77 / 1,60) x 100 = %48 olarak bulunur. 

 
SBT yöntemi ile 2,0 µm işlenen bir çift merdane ile 556,03 ton galvaniz kaplı sac haddelenmiş ve 1,1 µm yüzey 
pürüzlülüğüne sahip malzeme elde edildiği ve bu durumda transfer oranının %55 olduğu belirtilmiştir [4]. Bu 
oranın, elde ettiğimiz ve Çizelge 7’de 1811 ton için verilen değerden (%48) farklı olmasının nedeni, transfere 
etkiyebilecek diğer değişkenlerin farklı olmasından kaynaklandığı söylenebilir.  
 

5. Sonuçlar 
 
Çizelge 7’de SBT yöntemi ile pürüzlendirilen merdanelerde pürüzlülük kaybının EDT yöntemiyle 
pürüzlendirilenlere göre oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni SBT ile elde edilen sivri tepeciklerin 
haddeleme sırasında hızla kırılmasıdır. EDT ile işlenen merdanelerin yüzey pürüzlülüklerinin SBT yöntemine göre 
daha uzun süre muhafaza edilebiliyor olmasının, merdane değişim periyodunun uzamasından dolayı duruşların 
azalması ve kalitenin sürdürülebiliyor olmasından dolayı müşteri memnuniyetinin artması gibi avantajları vardır.  
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Çizelge 7. Her iki yöntemle pürüzlendirilen merdanelerin pürüzlülük istikrarı ve pürüzlülük kayıpları 
 

EDT (2040 ton) SBT (1811 ton) 

Pürüzlülük istikrarı Pürüzlülük kaybı Pürüzlülük istikrarı Pürüzlülük kaybı 

67% 33% 47% 53% 

 
Her iki yöntem için bulunan pürüzlülük transferlerinin özetlendiği Çizelge 8’de EDT yöntemi ile pürüzlendirilen 
merdanelerin pürüzlülük transferinin SBT yöntemine göre daha iyi olduğu görülmektedir. Yüksek haddeleme 
kuvvetlerinde yapılan inceltme işleminde malzemenin deformasyon sertleşmesine maruz kalarak 
şekillendirilebilirliğinin olumsuz yönde etkileneceği açıktır. EDT’li merdanenin pürüzlülük transferinin daha fazla 
olması, haddeleme kuvvetinin transfer için daha fazla yükseltilmesine lüzum bırakmamaktadır.    
 
Tonaj arttıkça her ne kadar merdanelerin yüzey pürüzlülüğü azalıyor ise de (Çizelge 5 ve Çizelge 6) her iki 
yöntem için pürüzlülük transferinin arttığı Çizelge 8’de görülmektedir. Bunun nedeni; sivri ve diğerlerine göre daha 
yüksek olan tepeciklerin gerilme yığılmasından dolayı haddeleme sırasında hızla kırılarak daha yuvarlak formlu 
tepecikler halini almasıdır. Bu etkinin, homojen yapılamayan pürüzlendirmeden dolayı SBT’li merdanelerde daha 
baskın olması, çıkış pürüzlülük transferi ile giriş pürüzlülük transferi arasında büyük bir fark olmasını doğurmuştur.  
 

Çizelge 8. Her iki yöntemle pürüzlendirilen merdanelerin servise giriş ve çıkışlarındaki pürüzlülük transfer 
yüzdeleri 

 

EDT   SBT   

GİRİŞ ÇIKIŞ (2040 ton) GİRİŞ ÇIKIŞ (1811 ton) 

46% 52% 27% 48% 

 

Kaynaklar 
 
[1] SEP 1940, Standard of Roughness Measurement of Sheet Metal 
[2] Roughness Measurements of Metal Surfaces (An Important Quality Characteristic for The Automotive 

Industrie), ThyssenKrupp Stahl Eğitim Sunusu, 2004  
[3] Soon-Kyung, K., Moon-Kyung, K. ve Eon-Chan, J., A Study on the Characteristics of Electro-discharge 

Texturing for Temper Mill Work Roll, KSME International Journal, Vol. 12, No.1, pp. 153~159, 1998. 
[4] Sun, D., Yao L., Fan L. Ve Zhang J., Research on Service Performances Between Different Textured Cold 

Rolls, AISTech 2006 Proceedings-Volume II. 
[5] Mechanical and Electrical Maintenance Training for EDT Machines, Waldrich SIEGEN Gmbh., 2005 
[6] Kainz A., Paesold D., Riha G., Krimpelstatter K. ve Zeman K., Finite Element Modelling of Temper Rolling 

with Particular Emphasis on Roughness Transfer, ABAQUS Austria Users’ Conference, September 27-28, 
2005. 

[7]  SMS DEMAG Eğitim Sunusu, 2004 
[8]  Bidulska J., Kvackaj T., Bodak V. ve Bidulsky R., The Microgeometry Parameters of Uncoated and Zinc-

coated Cold Rolled Steel Strips, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.17 No.2 pp.1-7, 2007.      
[9]  Aran A., Demirkol M., Plastik Şekil Verme Teknolojisi, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, İstanbul, 1994 

 



International Iron & Steel Symposium, April  02-04, 2012, Karabük, Türkiye 

 

870 

Ti6Al4V Alaşımına KILAVUZ İLE Vida Açmada Kesme Formunun 
DENEYSEL İncelenmesi 

 
Gültekin UZUN

a,* 
ve İhsan KORKUT

b
 

a, * 
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: uzun.gultekin@gazi.edu.tr 

b 
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: ikorkut@gazi.edu.tr 

 

Özet 
 
Kılavuz ile vida açma işlemi diğer kesici takımlar ile yapılan talaş kaldırma işlemlerine nazaran daha karmaşıktır. 
Ayrıca işlenebilirliği zor olan Ti alaşımları, süper alaşımlar vb. malzemelerde bu süreç daha da zorlaşmakta ve 
kesici takım (kılavuz) ömrünün azalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, kaplamalı (TiAlN) dört farklı tipte 
kılavuz kullanılmıştır. Vida açma işlemleri Ti6Al4V alaşımı üzerinde dört farklı kesme hızı (2, 3, 4 ve 5 m/dak) ve 
vida adımı miktarı kadar ilerleme (1,25 mm/dev) değeri ile ıslak ve kuru şartlarda gerçekleştirilmiştir. Vida açma 
işlemleri sırasında kılavuzların kesme performansları ve kesme kuvvetleri belirlenmiştir. Kaplamalı takımlar ile 
ıslak şartlarda kuru kesme şartlarına göre daha düşük kesme torkları tespit edilmiştir. Bütün kesme şartlarında en 
iyi kesme torku sonuçları eğik ağız bilemeli düz kılavuz kesicisi ile elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Kılavuzla Vida Açma, Titanyum Alaşımları, İslenebilirlik, HSS Kesici Takım 

 

THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CUTTING FORMS IN TAPPING OF 
Ti6Al4V ALLOYS 

 
 

Abstract 
 
Tapping with a tap is more complex than the material removals processes were done by other cutting tools. Also, 
this process becoming more difficult for the Ti alloys, super alloys etc. materials which are difficult to machinability 
and thereby decreasing in cutting tool life (tap). In this study, 4 different types of guide as coated (TiAIN) have 
been used. Tapping processes have been carried out on Ti6Al4V alloy with 4 different cutting speeds (2, 3, 4 and 
5 m/min) and feed which is equal to thread pitch (1.25 mm/min) in both wet and dry conditions. Cutting 
performances and cutting forces have been determined during tapping processes. Cutting torque decrease has 
also been observed in wet conditions. 
 
Keywords: Tapping, Titanium Alloys, Machinability, HSS Cutting Tool 

 

1. Giriş 
 
Titanyum ve alaşımlarının hafif olmaları, yüksek dayanım, ısı ve korozyon direnci gibi özelliklerinden dolayı, 
medikal, elektronik, bilgisayar, havacılık ve uzay endüstrilerinde tercih edilmektedir [1,2]. Vida açma işleminde 
kesici takımın, iş parçasının mekanik özelliklerine uygun kesme parametrelerine (kesme formu, kesme hızı, 
çalışma şartları, v.b.) sahip olması, azami verimlilik için şarttır. Doğru kılavuz seçimi ve gerekli parametreler 
(ilerleme, devir, soğutma sıvısı v.b.) oluşan vida dişinin kalitesini ve üretim ekonomisini etkilemektedir. Yanlış 
kılavuz seçimi maliyet ve zaman kaybına neden olmaktadır. Makine imalat endüstrisinde vida açma olayı için 
harcanan toplam zaman işlenebilirlik zamanının % 22’sini kapsamaktadır [3]. Beklenmeyen sonuçların da ortaya 
çıkması işleme zamanının daha fazla artmasına sebep olmaktadır. 
 
Civata ve somun ile bağlantının doğru ve istenilen kalitede olması için vida kalitesinin ve vida yüzeyinin istenilen 
toleranslar içinde olması gerekmektedir. Titanyum üzerindeki derin deliklere küçük çapta vida açılması sırasında 
kesici kırılmalarıyla sık karşılaşılmaktadır. Bunun sebebi olarak vida açılmasında ortaya çıkan yüksek tork 
(moment) gösterilmektedir [3]. Yüksek torkun sebebi ise titanyum malzemesinin elastikiyet özelliğinin kesici ile 
malzeme ara yüzünde daha fazla sürtünme direnci oluşturmasıdır. Vida açılması sırasında torkun düşürülmesiyle 
kesici kırılmalarının engellenebileceği belirtilmektedir [4]. Düz oluklu kaplamasız HSS kılavuz ile vida dişi açma 
sırasında kesme sıvısı kullanımı, kılavuzda oluşan çentik ve yanak aşınmalarını etkilemektedir [5]. Reiter ve 
arkadaşları, Östenitik paslanmaz çeliklerde, pvd kaplamalı kılavuzların kör delikteki etkilerini araştırtırlıkları 
çalışmada, sertlik gibi mekanik özellikler ile abrasiv aşınma direnci ve sürtünme katsayıları belirlenerek TiCN 
kaplamanın mükemmel abrasiv ve adhesiv aşınma direncinin olduğunu vurgulamışlardır [6]. Vida açma 
operasyonları sırasında ultra ince flor katkılı kesme sıvısının takım/iş parçası arasındaki aşınmayı etkilemekte ve 
yüzeylerde mikro yapıda kırılmalar olmaktadır. Kullanılan flor katkılı kesme sıvısının, takım/iş parçası arasında 
film tabakası oluşturarak, film tabakasının kesiciye talaşın yapışmasını engellemesi ile takım ömrü artmakta, 
kesme kuvvetleri %18 oranında azalmaktadır [7]. Jin ve arkadaşları, işlenmesi çok zor olarak bilinen 
malzemelerden biri olan beta-tipi titanyum alaşımında (Ti-15V-3Cr-3Mo-3Al), CBN kaplamalı kılavuzun kullanımı 
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araştırılmışlardır.  CBN kaplamanın beta Ti alaşımlarının kesme sürecinde, vida tamlığı, kılavuz çekme torku ve 
takım ömründe iyileşmeler gösterdiğini belirtmişlerdir. CBN kaplamalı kılavuzların takım ömrü ve kılavuz çekme 
dirençlerinin geleneksel kaplamalı kılavuzlardan daha iyi olduğunu vurgulamışlardır [8]. Başka bir çalışmada, 
kılavuz çekme operasyonlarında kesme kuvvetleri ve tork ölçümleri için akıllı kesim modelleri geliştirilmiştir. 
Geliştirilen modelde kılavuz kanal geometrisi, kesme geometrisi, kesme hızı, kaplama, kılavuz çapı, adım, konik 
açısı, oluk helis açısı,  kılavuz diş yanak açısı ve kılavuz tipi gibi parametrelerin önemli olduğu belirtilmektedir 
[9,10]. 
 
Literatür taraması değerlendirildiğinde, farklı tiplerdeki kılavuzların (kesici geometrisi, eğik ağız bilemeli, helis 
kanallı, düz kanallı) kesme performansları hakkında ki çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Kılavuzlarda, 
kesme kuvvetlerinin ölçülmesi, vida tamlığının kontrolü ve takım aşınmasının tespiti üzerine yapılan çalışma 
sayısının, diğer talaşlı imalat operasyonlarında yapılan çalışmalara oranla daha az olduğu görülmektedir. Kılavuz 
ile vida açma işleminin karmaşık bir yapıya sahip olması bu alanda karşılaşılan problemlerin çözümünü 
güçleştirmektedir. Araştırmacılar tarafından bu konunun incelenmesi önemle işaret edilmektedir. Bu çalışmada, 
Ti6Al4V alaşımına, açık deliklerde, farklı tipteki kılavuzlar kullanarak (kaplamalı ve kaplamasız, eğik ağız bilemeli, 
helis kanallı, düz kanallı, değişik ağızlama boylarında v.b) kılavuzların kesme performansları belirlenmiştir. 
Böylece vida açma işlemlerinde, ekonomik makine kılavuzları ve doğru kesme parametreleri seçilebilecektir.  
 

2. Materyal ve Yöntem 
 
Deneylerde kullanılan malzeme, titanyum alaşımları içinde en çok kullanılanı Ti6Al4V sembolleri ile anılan %6 
alüminyum ve %4 vanadyum içeren α+β-Ti alaşımıdır. Bu alaşımın endüstriyel uygulamalardaki kullanım oranı 
%45’tir [2]. Ti6Al4V alaşımlarının en önemli özellikleri, korozyona karşı yüksek direnci, sertliği ve dayanaklılığıdır. 
Bunların yanı sıra bu alaşımlar işlenebilirlik, fabrikasyon, üretim deneyimi ve ticari olarak elde edilebilirlik gibi 
özelliklerinden dolayı ekonomik olarak kullanışlı bir hale gelmişlerdir. Bu özelliklerden dolayı tıbbi uygulamalar 
başta olmak üzere, hava araçlarında ve basınç tankları yapımında tercih edilmektedir. Deneylerde kullanılan 
Ti6Al4V malzemesinin fiziksel özellikleri ve kimyasal bileşenleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Deneylerde kullanılan Ti6Al4V alaşımının kimyasal bileşenleri 
 

Kimyasal Bileşen 

Al V Fe O N H C Ti 

5.9% 4.00% 0.09% 0.14% 0.01% 0.002% 0.01% Denge Mik. 

 
Talaş kaldırma deneyleri Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Laboratuarlarında bulunan 
Johnford VMC–550 marka CNC dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir. Kılavuzla ile vida dişi açma işlemi, 
CNC Dik İşleme Merkezinde numune delindikten sonra iş parçası kalıptan sökülmeden kılavuz aynı koordinatlara 
gönderilerek olası bir eksen kaçaklığı önlenmiştir. CNC dik işleme tezgâhında devir ve ilerlemeler 0,001 mm 
hassasiyetinde elde edilebilmektedir. 
 
Deneylerde kaplamasız ve TiAlN kaplamalı (Çizelge 2) HSS-E kılavuzlar kullanılmıştır. Kullanılan kılavuz formları 
ve tipleri Çizelge 3’te verilmiştir. 
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Çizelge 2. Kılavuz kaplamasının özellikleri 
 

Kaplama 
Türü 

Renk 
Kaplama 

Tipi 
Kaplama 
Sıçaklığı 

Katman 
Yapısı 

Kalınlık 
(µm) 

Nano 
Sertlik 

(HV0,05) 

Sürtünme 
Katsayısı  

Isıl 
Kararlılık 

Titanyum 
Alüminyum 

Nitrür 
Eflatun PVD  

930º F-
500º C 

Tek 
Tabakalı 

1.5 - 4.0 3300 0.50 
1470º F- 
800º C 

 
Çizelge 3. Kılavuz formları ve tipleri 

 

Kılavuz Vida 
Ölçüsü 

Kılavuz Şekli 
(Formu DIN 371) 

Ağız 
Tipi 

Helisel 
Kanal 

Malzemesi Kısaltmalar 

M
 8

 X
 1

.2
5
 

Form C 
(2-3 Diş) 

 

Düz Düz HSS-E 
DÜK (Düz 
kılavuz)  

Form B 
(3.5-5 
Diş) 

 

Eğik-15o Düz HSS-E 
EADK (Eğik ağız 

bilemeli düz 
kılavuz) 

Form C 
(2-3 Diş) 

 

Düz 
R15o 

Helis 
HSS-E 

SAHK (Sağ helis 
kılavuz) 

Form D 
(2-3 Diş) 

 

Düz 
L15o 

Helis 
HSS-E 

SOHK (Sol helis 
kılavuz) 

 
Kılavuz çekilecek delik çapının oluşturulması için 6,8 mm çapında iki ağızlı helisel karbür matkap kullanılmıştır. 
Kılavuzların aşırı kesme torklarına karşı kırılmasını engellemek amacı ile kılavuz çekme başlığı ve emniyetli 
kılavuz tutucu kullanılmıştır. Deneyler ıslak ve kuru şartlarda gerçekleştirilmiştir. Islak şartta “Hocut 3380” marka 
(%20 emülsiyon) kesme sıvısı kullanılmıştır. Deneylerde kesme sıvısı CNC tezgâhına ait soğutma sistemi ile 
kesici ve iş parçası üzerine püskürtülmüştür. Kesme parametrelerinin tespiti için dört farklı (2, 3, 4 ve 5 m/dak) 
kesme hızı ve adım miktarında ilerleme (1,25 m/dev) kullanılmıştır. Kesme hızı, literatürde yapılan çalışmalar ve 
kesici takım katalogları dikkate alınarak ön deney çalışmaları neticesinde belirlenmiştir. Deney tasarımı çizelge 
4'de verilmiştir. Farklı kesme hızı, kaplamalı şartlarda ıslak ve kuru şekilde denenerek en iyi kesme değerleri 
araştırılmıştır. Farklı kesme parametreleri kullanılarak imal edilecek üründe, imalatçı, kendisi için önem arz eden 
unsuru (kesme hızı, takım ömrü, vida kalitesi, vb.) veren uygun kesme parametrelerini seçme imkânına sahip 
olacaktır.  

 
Çizelge 4. Deney tasarımı 

 

Kesme Parametreleri Kesici Takımlar Kesme Şartları 

Deney Sayısı 
Kesme Hızı 

Sayısı 
İlerleme Hızı 

Sayısı 
Kaplamalı 

HSS 
Kesme 
Formu  

Kuru Islak 

4 1 1 4 1 - 16 

4 1 1 4 - 1 16 

TOPLAM 32 

 
Deney numuneleri tel erozyon tezgâhında 100x80x15 mm ebatlarında plaka olarak kesilmiştir. Kesilen parçaların 
dinamometreye bağlanabilmesi için bağlama kalıbı tasarlanarak imal edilmiştir. Deliklerin numune yüzeyindeki 
dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Delinen delik etrafındaki sertlik dağılımı göz önüne alınarak, deliklerin parça üzerine 
simetrik olarak yerleştirilmesine dikkat edilmiştir.  
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Şekil 1. Numuneler üzerine delinecek deliklerin dağılımı. 

 
2.1. Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi  
 
Kılavuz ile vida çekme sırasında döndürme torku ve eksenel kesme kuvveti oluşur. Bu kuvvetleri 
etkileyen bir takım faktörler vardır (talaş açısı, ağızlama boyu, kılavuz formu, iş parçası malzemesi, 
kesme sıvısı).Talaş açısının fazla olması kesme kuvvetlerini azaltacaktır ancak aynı zamanda 
kılavuzun dayanımı da azalacaktır. Kılavuzla vida dişi açarken kullanılan kesme sıvısının (emülsiyon, 
kesme yağı, v.b) esas amacı kesici/iş parçası arasındaki sürtünmeyi azaltmaktır. Sürtünmeden doğan 
ısınma ve kesme kuvvetlerinin en önemli sebeplerinden biri kılavuz kanallarında sıkışan talaştır. Talaş 
sıkışmasını önlemek için iş parçası malzemesi ve delik tipine uygun kılavuz formu seçilerek kılavuz 
kanallarındaki talaşın uzaklaştırılması gerekir.  
 
Şekil 2’de bir kılavuz ile vida açma işlemi sırasında dönme momentinin (tork) nasıl gerçekleştirildiği 
gösterilmektedir; 
 
1. bölge kılavuzun bütün ağızlama dişlerinin parçaya kavraması 
2. bölge kavrayan bütün dişler ile kesme momentinin oluşması 
3. bölge fener milinin ve kılavuzun tamamen durması 
4. bölge geri dönüş işleminin başlaması ve diş göbek sırtının temas anı 
5. bölge talaşların atılması 
6. bölge atılan talaşın talaş kökünün sıkışması 
7.bölge ise kılavuz ve iş parçası arasındaki kayma sürtünmesini göstermektedir [11]. 
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Şekil 2. Kılavuz ile vida açma işlemi sırasında maksimum kesme torkunun grafiksel ve deneysel ölçülmesi [11]. 
 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
Kaplamalı kılavuzlar ile kuru kesme şartında vida açma sırasında oluşan kesme torkunun, kılavuzların tipine ve 
kesme hızına bağlı olarak değişimi Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Kaplamalı kılavuzlar ile kuru kesme şartında vida açma sırasında oluşan kesme torkunun, kılavuzların 
tipine ve kesme hızına bağlı olarak değişimi 

 
Şekilde görülen DÜK kodu düz kanallı kılavuzu, SAHK kodu sağ helis kanallı kılavuzu, SOHK kodu sol helis 
kanallı kılavuzu ve EADK kodu eğik ağız bilemeli düz kanallı kılavuzu simgelemektedir. Şekil 4 incelendiğinde 2 
m/dak kesme hızında en yüksek kesme torku (2734 Ncm) DÜK kesicisi ile elde edildiği görülmüştür. En düşük 
kesme torku (1553 Ncm) EADK kesici ile ölçülmüştür. Bu durum EADK kesicisinin ağız kısmında bulunan açısal 
bilemenin talaş tahliyesini rahatlanması ile kesicinin kesme geometrisine atfedilmiştir [5, 12, 13, 14]. SAHK kesici 
ile ikinci en düşük kesme torku tespit edilmiştir. 3 m/dak kesme hızında DÜK, SAHK ve SOHK kesicilerinin kesme 
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torkları yakın değerlerde gerçekleşmiştir. En yüksek kesme torku (2744 Ncm) DÜK kesicisi ile ölçülmüştür. En 
düşük kesme torku (1660 Ncm) diğer kesme hızında olduğu gibi EADK kesicisinde elde edilmiştir. 4 m/dak kesme 
hızında 3 m/dak kesme hızında olduğu gibi DÜK, SAHK ve SOHK kesicilerinde birbirlerine yakın kesme torkları 
oluşmuştur. En yüksek kesme torku (2861 Ncm) SAHK kesicisinde gerçekleşmiştir. 4 m/dak. Kesme hızı ve tüm 
kesme hızlarındaki en düşük kesme torku (1299 Ncm) ise EADK kesicisi ile ölçülmüştür. 5 m/dak kesme hızında 
SAHK ve SOHK kesicileri için kesme hızının artışı ile kesme torklarında %9 ve %14 artış olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durum kesme hızının artışı ile talaş tahliyesinin zorlaşması ile açıklanabilir [12]. SOHK kesici ile 5 m/dak 
kesme hızında ve diğer bütün kesme hızlarındaki en yüksek kesme torku (3241 Ncm) ölçülmüştür. Bu kesme 
hızında en düşük kesme torku (1338 Ncm) EADK kesicisi ile belirlenmiştir. DÜK kesicisinde ise kesme hızının 
artışı ile kesme torkunda %8 oranında düşüş görülmüştür. Bu durum kesici kaplamasının kesici ile delik duvarı 
arasında sürtünmenin azalmasını sağlamasına atfedilmiştir [6, 8] 
 
Kılavuzda kesme sıvısının görevi, soğutmaktan ziyade talaşın az bir sürtünme ile kaydırılmasını sağlamaktır. 
Soğutma görevi ikinci planda kalır. Pratik olarak; hafif malzemelere ince kesme sıvıları, sert ve daha sünek olan 
malzemelerde ise daha kalın kesme sıvıları kullanılmaktadır. Miktarı ise kılavuz çekme metoduna, delik derinliğine 
ve kesme hızına bağlı olarak değişir [12]. Kesme sıvısı olarak çalışmalarda kesme yağı, makine yağı ve su-yağ 
(emülsiyon) karışımları kullanılmıştır. Emülsiyon miktarları %10-20 arasında değişiklik göstermektedir [5, 7, 8, 15, 
16]. Çalışmada, emülsiyon miktarı %20 tutularak kesme sıvısının soğutma özelliği değil yağlama özelliği ön 
planda tutulmuştur. Kaplamalı kılavuzlar ile ıslak kesme şartında vida açma sırasında oluşan kesme torkunun, 
kılavuzların tipine ve kesme hızına bağlı olarak değişimi Şekil 4’ te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Kaplamalı kılavuzlar ile ıslak kesme şartında vida açma sırasında oluşan kesme torkunun, kılavuzların 
tipine ve kesme hızına bağlı olarak değişimi 

 
Şekil 4 incelendiğinde 2 m/dak kesme hızında DÜK ve SOHK kesicisinde sıkışma gerçekleşmiş ve tezgâh 
durdurulmuştur. Sıkışma nedeni ile en yüksek kesme torku (2412 Ncm) DÜK kesicisinde oluşmuştur. Kesici takım 
kaplaması kesici takımın dayanım kuvvetini arttırmış ve kesicilerin kırılmasını engellemiştir. Bu durum kaplama 
yapısına ve yüksek kaplama sertliğine sahip olması sonucu kesici takımın direncini arttırmasına atfedilmiştir [5, 6, 
17]. 2 m/dak kesme hızında en düşük kesme torku (830 Ncm) SHAK kesicisinde oluşmuştur. Kesme torklarında 
EADK kesicisi için kuru kesme şartlarına göre %5 ve SAHK kesicisinde %107 düşüş görülmüştür. Kesme 
sıvısının kesme kuvvetlerini düşürmesinin nedeni olarak kesme sıvısının kesici ile iş parçası arasında film 
tabakası oluşturması ve bu film tabakasının kesme işlemini kolaylaştırmasına atfedilmiştir [5, 7]. 3 m/dak kesme 
hızında DÜK, SAHK ve SOHK kesicilerinde sıkışma gerçekleşmiş ve en yüksek kesme torku (2676 Ncm) SAHK 
kesicisinde meydana gelmiştir. En düşük kesme torku (1045 Ncm) EADK kesici ile elde edilmiştir. Islak kesme 
şartlarında EADK kesicisi ile kuru kesme şartlarına göre kesme torkunda %59 düşüş tespit edilmiştir. Daha 
öncede bahsedildiği gibi kesme sıvısının kesici ile iş parçası arasında film tabakası oluşturması kesme işlemini 
kolaylaştırmıştır ve kesiciye yapışmaları engellemiştir [18, 5, 7, 19]. 4 m/dak kesme hızında da 2 m/dak kesme 
hızında olduğu gibi DÜK ve SOHK kesicilerinde sıkışma gerçekleşmiş ve kaplamanın kesici mukavemetini 
artırması kırılmaları engellenmesi ile yüksek kesme torku (2793 Ncm) DÜK kesicisi ile tespit edilmiştir. Bu kesme 
hızı için ve bütün kesme hızları için en düşük kesme torku (801 Ncm) ise SAHK kesici ile ölçülmüştür. Kuru 
kesme şartlarına göre kesme torkunda SAHK kesicisinde %250, EADK kesicisinde %17 düşüş tespit edilmiştir. 
Kesme sıvısının malzemenin kesiciye yapışmasını engellemesi ve kesme işlemini kolaylaştırması ile bu durum 
açıklanabilir [18, 5, 7, 19]. 5 m/dak kesme hızında 3 m/dak kesme hızında olduğu gibi DÜK, SAHK ve SOHK 
kesicilerinde sıkışmalar olmuştur. Bu sıkışma sonucu en yüksek kesme torku (2666 Ncm) SOHK kesicisi ile elde 
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edilmiştir. En düşük kesme torku (1260 Ncm) EADK kesicisi ile ölçülmüştür. Kuru şartlara göre kesme torkunda 
EADK kesicisinde %6 bir düşüş tespit edilmiştir. Daha önce bahsedildiği gibi kesme sıvısının kesme işlemini 
kolaylaştırması ve malzemenin kesiciye yapışmasını engellemesi ile bu durum açıklanabilir [18, 5, 7, 19]. İdeal 
şartların sağlanması ile SAHK kesicisinin de Ti6Al4V malzemesinde iyi sonuçlar verebileceği görülmüştür. Kuru 
kesme şartlarına göre talaş tahliyesinin kolaylaşması, malzemenin kesiciye yapışmaması ve kesme sıvısının 
yağlama özelliğinin ortaya çıkması ile SAHK kesicisinde %107 ve %257 lik düşük kesme torkları tespit edilmiştir 
[7].  
 
Ti6Al4V titanyum alaşımı üzerinde yapılan vida açma deneyleri ile kesici formu, kesme hızı ve ıslak-kuru kesme 
şartlarının, kesme torku üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmayla elde edilen sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir:  
 
Bütün kesme şartlarında genel olarak en iyi kesme torku sonuçları EADK kesicisi ile elde edilmiştir. Bunun sebebi 
olarak, ağız kısmında ki açısal bilemenin kesme işlemini rahatlattığı ve kesme torklarını düşürdüğünü söylemek 
mümkündür. SAHK kesicilerinin bütün deneylerde kesme torkunun yüksek olması, talaş tahliyesinin yukarı yönde 
yapmaya çalışması ve talaşın kanal içinde sıkışmaya sebebiyet vermesi olarak açıklanabilir. Kaplamalı takımlar 
ile ıslak şartlarda kuru kesme şartlarına göre daha düşük kesme torkları tespit edilmiştir. Bu durum kaplamanın ve 
kesme sıvısının sürtünme katsayısını düşürmesi ile açıklanabilir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, kaplamalı ve kaplamasız seramik kesici takımlar için takım ömrü deneyleri gerçekleştirilmiştir. 
Deney numunesi olarak AISI 1050 kullanılmıştır. Deney şartları TS 10329 (ISO 3685)’e göre belirlenmiştir. 
Deneyler kuru şartlarda yapılmıştır. Kesme hızları 250, 280, 315, 350 ve 400 m/dak, ilerleme hızı 0.25 mm/dev ve 
talaş derinliği 2.5 mm olarak alınmıştır. Deneyler esnasında kesme kuvvetleri ölçülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Takım ömrü, Takım aşınması, Kesme kuvvetleri, Kesme hızı, Seramik takımlar. 

 

INVESTIGATION OF WEAR ON CUTTING TOOLS IN MACHINING OF 
AISI 1050 

 
 

In this study, the tool life to perform experiments for the coated and uncoated ceramic cutting tools. Used as test 
samples AISI 1050. Experimental conditions were determined according to TS 10329 (ISO 3685). The 
experiments were made in dry conditions. Cutting speeds 250, 280, 315, 350 and 400 m/min. feed rate 0.25 
mm/rev and cutting depth are taken as 2.5 mm. The average were measured for the experiment during cutting 
forces. 
 
Keywords: Tool life, Tool wear, Cutting forces, Cutting speed, Ceramic tools. 

 
 
 

1. Giriş 
 
Üretim amacıyla tasarlanan makine elemanlarının, işlem planlama safhasına göre tespit edilen unsurları yapım 
resimlerindeki ölçülerine getirmek için imal usulleri ile üretiminin yapılmasına talaşlı imalat denir. Talaşlı imalat, 
takım tezgahları, kesici takımları, kesme parametrelerinin tespiti gibi safhaların bütünüdür. Otomotiv, havacılık, 
denizcilik, kalıp imalatı gibi sektörler talaşlı imalat yapılan önemli alanlardır [1,2].  

 
Talaşlı imalat metodu ile metal ve alaşımlarını şekillendirmenin yaygınlaştığı Endüstri Devrimi’nden günümüze 
kadar kesici takımlar alanında yapılan çalışmalar, kesici takımların performanslarında kıyaslanamayacak artışları 
beraberinde getirmiştir. Yeni kesici takım malzemelerinin geliştirilmesi, kesici takımlara kaplamaların uygulanması 
ve mevcut kesici takımların geometrilerinin ve yapılarının iyileştirilmesi sonucu kesici takımların aşınma dirençleri 
ve performansları da önemli ölçüde iyileştirilmiştir [3].  
 

Talaşlı imalat işleminin maliyeti endüstriyel ürünlerin maliyetinde önemli bir orana sahip olduğu için iş parçasının 
işlenebilirliklerini ve kesici takımların kesme performanslarını arttırmak/optimize etmek için çok sayıda çalışma 
yapılmıştır [4].  
 
Talaş kaldırma işlemi esnasında oluşan kesme kuvvetleri, ısı oluşumu, takım ömrü, işlenen yüzeyin kalitesi ve is 
parçasının boyutları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kesme kuvvetleri aynı zamanda takım tezgâhlarının, 
kesici takımların ve gerekli bağlama kalıplarının tasarımında da kullanılır [2, 8].  
 
Talaş kaldırma işlemlerinde temel amaç; kesici takımın yüksek performansla istenilen özelliklerde, maksimum 
takım ömründe talaş kaldırabilmesidir. Isıl işlemle sertliği 53 HRC’ ye çıkarılmış AISI 1050 çeliği, TP100-Ti (C, 
N)/Al2O3/TiN içerikli ve TP1000-Ti (C, N)/Al2O3/Ti (C, N)/TiN içerikli kaplamalı karbür takımlarla, sabit talaş 
derinliği ve ilerleme miktarında kuru kesme şartlarında işlendiğinde, kesme hızındaki artış, takımların 
performansını arttırmaktadır [5,6]. TP1000 takımı TP100 takımından daha uzun takım ömrü vermektedir [6]. 
 
Lalwani ve arkadaşları kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme oranı ve talaş derinliği) kesme kuvvetleri ve 
yüzey pürüzlülüğüne olan etkilerini, kaplamalı seramik takımlar kullanarak MDN250 çeliğinin tornalanmasında 
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araştırmışlardır. İlerleme oranı ve talaş derinliğinin kesme kuvvetlerinin değişiminde lineer model oluşturduğu, 
kesme derinliği de ilerleme kuvveti üzerinde etkindir [7]. 
 
Bu çalışmada, AISI 1050 çeliğinin kaplamalı ve kaplamasız seramik kesici takımlar ile tornalanması işleminde 
kesme parametrelerinin, kesme kuvvetleri üzerine etkileri araştırılmıştır.  

 

2. Materyal Metod 
 
2.1. İş Parçası Malzemesi  
 
İşlenebilirlik deneylerinde iş parçası malzemesi olarak 100 mm çapında ve 550 mm boyunda AISI 1050 çeliği 
kullanılmıştır. Numunelerin mekanik ve kimyasal özellikleri Çizelge 1.’de verilmiştir. 
 

Mekanik Özellikler Kimyasal Özellikler 

Özellikleri  T (°C) Eleman % Ağırlık 

Yoğunluk (× 1000 kg / m
3)

 7.7 - 8.03 25° C 0.48-0.55 

Poisson Oranı 0.27-0.30 25° Mn 0.60-0.90 

Elastik Modülü (GPa) 190 - 210 25° P 0.04 (max) 

Çekme Dayanımı (Mpa) 636 25° S 0.05 (max) 

Akma Dayanımı (Mpa) 365,4 25° 

 

Uzama (%) 23,7 25° 

Alan azalma (%) 39,9 25° 

Sertlik (HB) 187 25° 

Darbe Dayanımı (J) (Izod) 16,9 25° 

 
Çizelge 1. AISI 1050 malzemesinin mekanik ve kimyasal özellikleri. 

 
2.2 Deney Numunelerinin Hazırlanması 
 

Deneyler için 100 mm çapında ve 550 mm boyunda iş parçası kullanılmıştır. Deney malzemeleri TS 10329 esas 
alınarak, boy/çap oranı 10/1’den küçük olacak şekilde hazırlanmıştır. Deney malzemelerine, ayna-punta arasında 
işlemeye uygun olacak biçimde bir taraflarına 120 derece koruyucu havşası olan punta delikleri açılmıştır. 

 
2.3. Kesme Parametreleri 
 
Talaş kaldırma esnasında kuvvet ölçümleri, beş ayrı kesme hızı (250, 280, 315,350 ve 400 m/dk), 0,25 mm/dev 
ilerleme, 2,5 mm sabit talaş derinliği ve 100 mm’lik çapta 400 mm’lik uzunluğun işlenmesi esnasında 
gerçekleştirilmiştir. 

 
2.4 Yüzey Pürüzlülüğünün ve Takım Aşınmasının Ölçülmesi 
 
Yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçümü için MAHR-Perthometer M1 cihazı kullanılmıştır. Her yeni deneyin 
başlangıcında boyuna tornalamaların yapıldığı yüzeyler üzerinde yapılan ölçümler iş parçası eksenine paralel 
olacak şekilde ve iş parçası kendi ekseni etrafında yaklaşık 120° döndürülerek her yüzeyde 3 ölçüm değeri 
alınarak yapılmıştır. İş parçası üzerinde işleme sırasında oluşan yüzey pürüzlülüğü değerlerinin ölçümleri için 
kesme uzunluğu 0,8 mm ve örnekleme uzunluğu 5.6 mm olarak seçilmiştir. 
 
Takım aşınmaları “TM-500” Mititoyo marka takım mikroskobu ile 40X büyültülerek ölçülmüştür. Takım ömrü için 
yanak aşınması referans alınmış ve aşınma sonucunda kesiciler 20X büyüklüğünde “Nikon coolpix4500” marka 
fotoğraf makinesi ile görüntülenmiştir. 

2.5. Kesme Kuvvetinin Ölçülmesi  
 
Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşeni olan; esas kesme kuvveti Fz (Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve 
radyal kuvveti Fy (Fr) ölçebilen “KISTLER 9257A” tipi piezoelektrik dinamometre kullanılmıştır. Bu dinamometre 
“KISTLER Type 5019” bir sinyal yükselticiye (Multichannel Charge Amplifier) bağlanmış ve kesme kuvvetleri RS-
232C ara kablo ile bilgisayara gönderilmiş,“DynoWare Type 2825Ai-2” programı ile kuvvetler grafik olarak elde 
edilmiştir. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm%3FFrom%3D339%26mrn%3D636.0&usg=ALkJrhhuQ0fKOmgl0eOkXXwKBwcUZaiEaA#ConvInto
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm%3FFrom%3D339%26mrn%3D365.4&usg=ALkJrhhFHNh4HK4c-VJaBEsSYU7pZ-pkhQ#ConvInto
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://www.efunda.com/units/convert_units.cfm%3FFrom%3D174%26mrn%3D16.9&usg=ALkJrhgZ_aFc_vJWYG7SSMxBT7OWkFp-Sg#ConvInto
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2.6. Kesici Takım 
 
Deneylerde Sandvik firması tarafından üretilen kaplamasız (SNGA 120408-650) ve PVD metodu ile TiN kaplamalı 
(SNGA 120408-6050) karma Al2O3 esaslı seramik kesici takımlar kullanılmıştır. Bu kesici takımlar DSBNR 2525 
M12 bir takım tutucuya mekanik olarak rijit bir şekilde bağlanmıştır.  

 
2.7. Takım Tezgâhı 
 
Deneylerde kullanılan numune is parçaları Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü 
Talaşlı Üretim Anabilim Dalı CNC Atölyesinde bulunan FANUC kontrol ünitesine sahip “Johnford TC-35” sanayi 
tipi CNC torna tezgahında islenmiştir. CNC torna tezgahının gücü 10 KW olup, tezgah iş mili değişken kademesiz 
hıza sahip ve 3500 dev/dak’ya kadar çıkabilmektedir. 
 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1 Kesme Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi 
 

 
 

Şekil 1.1 Kaplamalı ve kaplamasız takımların kesme hızına bağlı olarak esas kesme kuvvetinin değişimi 
 
Şekil 1.1 incelendiğinde kesme hızının artışı ile esas kesme kuvvetinde düşüşler görülmektedir. Kesme hızının 
artışı ile birincil ve ikincil deformasyon bölgelerinde kesme hızıyla birlikte artan sıcaklık, işlenen malzemenin akma 
mukavemetini düşürmekte ve kesme kuvvetlerinde azalmaya sebep olmaktadır [9,10]. Kaplamasız takımla 
ölçülen esas kesme kuvvetleri, kaplamalı takıma göre daha düşüktür. Şekil 1.2.’de görüldüğü gibi kaplamasız 
takımda krater aşınması eğilimi talaş açısının değişmesine neden olmuştur. Talaş açısının 0 dereceden daha 
büyük olması kesici takımın iş parçasına daha rahat batmasını sağlamaktadır. Böylece parça yüzeyinden talaş 
kaldırma olayı daha kolay gerçekleşmekte ve kesme kuvvetlerinin azalmasına neden olmaktadır. Yapılan birçok 
çalışma ile bu durum paralellik göstermektedir [11,12,13]. Kaplamalı takım ile kaplamasız takım arasındaki kesme 
kuvveti farkı 250 m/dak kesme hızında %0,1, 280 m/dak kesme hızında %0,1, 315 m/dak kesme hızında %0,1, 
350 m/dak kesme hızında %0,1 ve 400 m/dak kesme hızında %0,12 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek esas 
kesme kuvveti (1470 N) 250 m/dak kesme hızında kaplamalı takım ile ölçülmüştür. En düşük esas kesme kuvveti 
(1385 N) 400 m/dak kesme hızında kaplamasız takım ile elde edilmiştir. 
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(a) (b) 

Şekil 1.2.350 m/dak kesme hızında kaplamasız takım üzerindeki yanak aşınması (a), krater aşınması (b) 
 

  
(a) (b) 

 
Şekil 1.3.350 m/dak kesme hızında kaplamalı takım üzerindeki yanak aşınması (a), krater aşınması (b) 

 
Şekil 1.4 incelendiğinde kaplamalı ve kaplamasız takımlarda, kesme hızı arttıkça ilerleme ve pasif kuvvetleri 
azalmaktadır. Kesme hızı arttıkça, kesme bölgesindeki ısının artışı ile kesme işlemi daha kolay gerçekleşmektedir 
[9,10]. İlerleme ve pasif kesme kuvvetler incelendiğinde, kaplamasız takımda kaplamalı takıma göre daha düşük 
kuvvetler oluştuğu görülmektedir. En yüksek ilerleme kuvveti 905N ile 250 m/dak kesme hızında kaplamalı takım 
ile gerçekleşmiştir. En düşük ilerleme kuvveti ise 611N ile 400 m/dak kesme hızında kaplamasız takım ile 
gerçekleşmiştir. En yüksek pasif kuvveti 561 N ile 250 m/dak kesme hızında kaplamalı takım ile gerçekleşmiştir. 
En düşük pasif kuvvet ise 399 N ile 400 m/dak kesme hızında kaplamasız takım ile gerçekleştirilmiştir. Daha önce 
açıklandığı üzere talaş açısının değişmesi, ilerleme ve pasif kuvvetlerinin kaplamasız takımın kaplamalı takıma 
göre daha az kuvvete maruz kalmaktadır [11,12,13]. 
 

 
 

Şekil 1.4 Kaplamalı ve kaplamasız takımların kesme hızına bağlı olarak ilerleme ve pasif kesme kuvvetlerinin 
değişimi 
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3.2. Takım Ömrünün Değerlendirilmesi 
 

 
 

Şekil 1.5 Kaplamalı ve kaplamasız takımların kesme hızına bağlı olarak takım ömürlerinin değerlendirilmesi 
 
Şekil 1.5 incelendiğinde kaplamalı ve kaplamasız takımlarda kesme hızları arttıkça her iki kesici takımında 
ömürlerinin daha az olduğu görülmüştür. En uzun takım ömrü 78 sn ile 250 m/dak kesme hızında kaplamalı 
takımda gerçekleşmiştir. En kısa takım ömrü 400 m/dak ile 38 sn’de kaplamasız takım ile gerçekleşmiştir. 
Kaplamalı takımlarda kesme kuvvetlerinin yüksek çıkmasına rağmen, TiN kaplamanın abrasiv ve adheziv 
aşınmalara karşı yüksek direnç göstermesi takım ömrünün daha uzun oluşmasını sağlamıştır. 
 
Şekil 1.2.’de kaplamasız takım ile yapılan deneyler sonucunda takım üzerinde krater ve yanak aşınmasının 
gerçekleştiği görülmektedir. Krater aşınmasının yüzey genişliğinin 0.7mm yi geçmesi sonucunda kesici takımda 
kırılmalar gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle kaplamasız takımda takım ömrünün kaplamalı takıma göre 
daha düşük olduğu görülmüştür. Şekil 1.3.’te kaplamalı takımda yanak aşınmasının daha etkin olduğu tespit 
edilmiştir. TiN kaplaması krater aşınmasının oluşmamasını sağladığı görülmüştür. 

 

4. Sonuçlar 
 
Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Kesme hızı arttıkça esas kesme kuvvetlerinde düşüşler tespit edilmiştir. 

 Kaplamasız takımlarla yapılan deneyler sonucunda kaplamalı takımlara göre daha düşük takım ömrü elde 
edilmiştir. 

 Kesme hızları arttıkça ilerleme ve pasif kuvvetlerde düşüşler tespit edilmiştir.  
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Özet 
 

Sac metal şekillendirme işlemlerinin kalitesi, sac metalin kalıp içerisine akışına bağlı olarak değişmektedir. 
Süzdürme çubukları, sac metalin kalıp içerisine akışının kontrol edilmesinde ve şekillenme kusurlarının 
giderilmesinde çoklukla kullanılan yerel mekanizmalardır. Bu kapsamda, bu kalıp elemanlarının, sonlu elemanlar 
(SE) uygulamalarında temsil edilme yöntemlerinin irdelenmesi endüstriyel anlamda önem kazanmaktadır. Bu 
çalışmada, dairesel kesitli düz ve eğrisel profilden oluşan süzdürme çubuğu geometrisi, SE modelleme yöntemleri 
ile incelenecek ve bir panel çekme benzetimi yapılacaktır. Sertleşme özellikli bir derin çekme çelik malzeme 
(ZSTE220) ile yapılan deneysel çalışmalar bu amaçla kullanıldı. Çizgisel ve geometrik olmak üzere iki tip 
süzdürme çubuğu SE modellemesinin, incelme ve şekillendirilebilirlik üzerine etkileri değerlendirildi. Bu kapsamda 
geliştirilen Ls-Dyna SE modellerinden sadece geometrik çubuk modelinin, deneysel sonuçları doğru temsil 
edebildiği tespit edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: Sac şekillendirme, süzdürme çubuğu, sonlu elemanlar analizi. 

 
 

Abstract 
 

The quality of sheet metal forming process is changable due to the sheet flow into the die cavity.  Drawbeads are 
the local control mechanisms that controls the sheet flow into the die cavity and fixes the formability problems. In 
this contex, representing drawbeads in finite element analysis (FEA) is important for industry. In this sutudy, panel 
drawing finite element analysis using geometric ve equivalent drawbeads were investigated. Experimental studies 
that carried out with a deep drawing steel with hardening property (ZSTE220) are used in this purpose. Finite 
element models of equivalent and geometric drawbeads were investigated in terms of effects on thinning and 
formability. In this context, it is seen that only the geometric drawbead FEA model represents  the experimental 
results.  
  
Keywords: Sheet metal forming, drawbead, finite element analysis. 
 

 

 

1. Giriş 
 

Sac metal şekillendirme, otomotiv ve kalıp sektörünün temel konularından birisidir. Sac metal şekillendirme 
basitçe kalıp ve tutucu arasında kalan sacın, zımba ile şekil değişimine zorlanmasıyla gerçekleşir. Şekillenen sac; 
kalıp elemanları kaldırıldığında bir miktar rahatlar ve geri esner. Geri esneme ve kırışıklıkları azaltmak için tutucu 
kuvvetinin arttırılması, süzdürme çubuklarının kullanımı gibi yöntemler bulunmaktadır. Süzdürme çubukları şekil 
değiştirme bölgesinin birkaç santimetre dışındadır ve sacın içeri akmasını kontrol edip kırışmaları da 
engellemektedir. Süzdürme çubuklarının konumlarının belirlenmesinde genellikler sonlu elemanlar yöntemi ile 
yapılan hesaplamalar kullanılır [1]. Gerçek hayatta şekillendirmede kullanılan bu yöntemler, bilgisayar ortamında 
sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplama yapan yazılımlar yardımıyla benzetilmeye çalışıldı.  
 

 
 

Şekil 1. Bir şekillendirme prosesinde süzdürme çubuğu ve sacın durumu. [2
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Literatürde süzdürme çubukları ile ilgili bir çok çalışma mevcuttur. Hoon Huh ve arkadaşları, çalışmalarında sac 
şekillendirme proseslerinde baskı kuvveti ve süzdürme çubuklarının etkilerini incelemişlerdir. Çalışmalarında 
SPRC 40 çeliğinin panel çekme prosesinin sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplamalarını Ls-Dyna 3D yazılımıyla, 
parça tutucu kuvvet ve süzdürme çubukları ile gerçekleştirmişlerdir. Analizlerde Ls_Dyna 3D yazılımını 
kullanmışlardır. Sonuç olarak şekillendirmenin en iyi halini süzdürme çubukları ile yapılan benzetimlerden elde 
etmişlerdir. Bu hesaplama sonuçlarını deneysel verilerle de karşılaştırıp sonuçların uyumlu olduğunu 
gözlemlemişlerdir. [3] 
 
R.Li ve K.J. Weinmann, çalışmalarında simetrik olmayan süzdürme çubuklarının (Alüminyum 6111-T4) panel 
çekme işleminde şekillendirmeye etkilerini incelemişlerdir. Sonlu elemanlar analizlerinde Abaqus yazılımı ile 
benzetim sonuçlarını deneysel verilerle karşılaştırdıklarında sonuçların örtüştüğünü tespit etmişlerdir. Deneysel ve 
sonlu elemanlar ile elde edilen FLD’leri karşılaştırdıklarında süzdürme çubuklarının şekillendirilebilirliği olumlu 
etkilediğini gözlemlemişlerdir. [4] 
 
Murali ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada süzdürme çubuğu konumunun derin çekme işlemi üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Dynaform ve Ls-Dyna yazılımları ile yaptıkları benzetimlerde dairesel ve dikdörtgen kesitli 
süzdürme çubuğu geometrilerini incelemişlerdir. Çekme işlemini yarı-küresel geometrili kalıplarla yapmışlardır. 
Olasılık dahilindeki bütün süzdürme çubuğu konumlarını sonlu elemanlar üzerinde deneyip, minimum Von-Mises 
gerilmesi ve maksimum incelmeyi veren konumu optimum olarak belirlemişlerdir. Bu optimum konuma göre kalıp 
araçlarını imal edip, deneysel çalışmalar gerçekleştirip sonuç olarak, yapılan simülasyonların deneysel sonuçlarla 
örtüştüğünü tespit etmişlerdir. Ayrıca, dikdörtgen kesitli süzdürme çubuklarının daha kontrollü malzeme akışı 
sağladığını gözlemlemişlerdir. [5] 

 
T.Meinders ve diğerleri, yaptıkları çalışmada çizgisel süzdürme çubuklarının derin çekme benzetimi ile 
performanslarını DeikA yazılımı ile incelemişlerdir. Bu model için verileri, deneylerden veya iki boyutlu düzlem 
gerinim süzdürme çubuğu benzetimlerinden elde edip dikdörtgen bir sac üzerinde derin çekme işlemini ve çizgisel 
süzdürme çubukları ile benzetimlerini gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak çizgisel süzdürme çubuklarının 
geometrik süzdürme çubuklarıyla benzer sonuçları verdiklerini tespit etmişlerdir.[6] 
 
Bu çalışmada sac metal şekillendirmede kullanılan süzdürme çubuklarının, geometrik ve çizgisel modelleri 
oluşturuldu. Bu modellerin; çekme geometrisi, geri esneme ve süzdürme çubuk bölgelerindeki kalınlık değerleri 
incelendi. 

 

2. Temel Tasarım ve Proses 
 
Süzdürme çubuklarının etkisini göstermesi için poligon şeklinde deneme kalıbı tasarlandı ve bu kalıp “Denkal 
Poligon” olarak adlandırıldı (Şekil 2). Denkal poligon; geometrik süzdürme çubuklu ve süzdürme çubuksuz 
hazırlandı. Denkal poligon üzerinden sonlu elemanlar ağı oluşturuldu.  
 

 
 

Şekil 2: Denkal Poligon Geometrisi ve Süzdürme Çubuk Çizgileri 

 
Süzdürme çubuksuz denkal poligon “Model – 1” olarak adlandırıldı. “Model – 2” de ise; Model – 1’ e ek olarak, Ls 
– Dyna çözücüsünün öngördüğü süzdürme çubuk modeli kullanılarak hazırlandı. Model – 3 te ise geometrik 
olarak modellenmiş süzdürme çubukları kullanıldı. 

 
Yapılan çalışmada süzdürme çubukları sacı farklı batma miktarlarında tutmaktadır. Bu batma miktarı sırasıyla 3 
mm, 5.5 mm ve 8 mm dir. Çalışmada malzeme olarak sertleşme özellikli bir derin çekme çeliği olan “ZSTE220” 
(Tablo 1). Malzeme akma eğrisi Ludvik-Holloman Denklemine (1) göre bulundu. 

nKεσ        (1) 

 
Bu denklemde (1), K; mukavemet katsayısı ve n; pekleşme üssüdür. (Şekil 3).  

Kalıp 

Süzdürme 
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Tablo 1: ZSTE220 Malzeme Özellikleri 

 

Malzeme Elastisite 
Modülü 

Possion 
Oranı 

Akma 
Gerilmesi 

Mukavemet 
Katsayısı 

Pekleşme 
Üssü 

Ortalama 
r değeri 

Sac 
Kalınlığı 

ZSTE220 207 GPa 0.28 235 MPa 664.1 MPa 0.22 1.8533 0.8 mm 
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Şekil 3:  ZSTE220 Çekme Eğrisi 
 

Sac şekillendirme modellerinde kullanılan işlem aşamaları; tutma, şekillendirme ve geri esnemedir. Tutma 
işleminde sac, kalıp ile tutucu arasına yerleştirilmektedir. Şekillendirme işleminde, daha önce tutulan sac, sabit 
zımba ile kalıp geometrisinin şeklini alır. Geri esneme işleminde, şekillendirilmiş sac üzerindeki yükler kaldırılır ve 
sac üzerinde fiziksel değişim meydana gelir. Bu üç işlem, üç model için, üç farklı batma miktarında yapıldı. Tüm 
modellerde tutma ve şekillendirme hızı 1000 mm/sn alındı. Şekillendirme işleminde tutucu kuvveti 392.4 kN (40 
TON)’ dur. 
 
Bu çalışmada malzeme olarak “transverse anistropic elastic plastic” malzeme modeli [7] kullanıldı. Bu malzeme 
modeli, yükleme eğrisine bağlı olarak; gerilme ve efektif plasik gerinimi verebilmektedir. Akma gerilme modeli, Hill 
1948’ dir. 

 
Sonlu elemanlar yönteminde önemli bir parametre de eleman boyutudur. Eleman boyutu, yapılan çalışmanın 
hassasiyeti belirler. Eleman boyutlarının küçültülmesi hassasiyeti ve işlem zamanını arttırmaktadır, eleman 
boyutlarının büyütülmesi ise hassasiyeti ve işlem zamanını azaltmaktadır. Burada süzdürme çubuklarının, kalıba 
göre daha düşük alan kaplaması ve kanal çapının, kalıp ölçülerine göre küçük olması, eleman boyutlarının 
seçiminde süzdürme çubuklarının önemini göstermektedir. Buna göre eleman boyutları 15 mm x 15 mm olarak 
hazırlandı. Model 3’ de ise kanal içerisinde olan akışın izlenilebilmesi için eleman boyutları 6.4 mm x 6.4 mm 
olarak alındı. 

 
Sonlu elemanların boyutları, süzdürme çubuklarının olduğu bölgeler, radüslü bölgeler ve şekillendirilme işleminin 
fazla olduğu kısımlarda çözümlerdeki hassasiyeti belirlemektedir. Bu hassasiyeti arttırmak için çözümleme 
esnasında sonlu eleman boyutları değişebilir. Sonlu eleman kendini parçalara ayırarak, kendinden daha küçük 
sonlu elemanlar oluşturur (Şekil 4). Başlangıçta bir eleman, bir seviye bölündüğünde dört eleman oluşturur. Bu 
şekilde elemanlar küçülerek daha hassas ve doğru çözüme ulaşılır. Bu çalışmada 3 bölünme seviyesi uygulandı 
(Şekil 5). Buna göre bir eleman, üçüncü bölünmeden sonra 64 eleman oluşturacaktır. 
 

 
 

Şekil 4: Dörtgen elemanların bölünmesi 

    
 

Şekil 5: Model 3, 5mm batma için çekme işlemi başlangıcı ve sonunda ağ yapıları 
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Süzdürme çubukları, sac metal şekillendirilmede kullanılan önemli parametrelerden birisidir. Süzdürme çubukları, 
şekillendirilme esnasında, sacın içeri akmasını kontrol eder. Böylelikle kırışma, geri esneme ve şekillenememe 
problemlerini azaltır. Süzdürme çubukları geometrik olarak modellenebileceği gibi, Ls – Dyna çözücüsünün içinde 
de matematiksel olarak bulunmaktadır. Ls – Dyna üzerindeki modelin kullanımı için çizgi elemanı tanımlanır ve 
süzdürme çubuğu özellikleri girilir.  

 
Model 2’ de kullanılan çizgi süzdürme çubuğu, Ls – Dyna çözücüsünde tanımlanmış olan modeldir. Bu modelde 
çizgi süzdürme çubukları, düğüm noktalarından yüzeylere temas şeklinde tanımlandı. Sürtünme ve bükme için 
harcanan kuvvet, toplam batma ile ilişkilidir (Şekil 6). Bu ilişki deneysel olarak hesaplanmıştır (Şekil 7). [8] 

 

 
 

Şekil 6: Çizgi süzdürme çubuklarının batma miktarıyla ile kuvvet ilişkisi 
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Şekil 7: Süzdürme Çubuğunun Batmaya Göre Etkisi 

 
Sonlu elemanlar yöntemi ile çözümleme yapılacak parçalarda simetri durumları mevcutsa, parça, simetriye göre 
uygun bölümlere ayrılabilir. Bölünen parçada gerekli simetri şartlarını sağlamak için sınır koşulları tanımlanır. 
Böylece problemin çözümleme süresi kısaltılır. Denkal poligon kalıbında da simetri mevcuttur. Bu simetri 
kullanılarak, yarı model üzerinden işlemler yapıldı (Şekil 8). 

 

 
 
 

Şekil 8: Simetri yarı model yüzeyleri 

 

Çizgi Süzdürme Çubuk Geometrik Süzdürme Çubuk 
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Şekillendirme işleminden sonra malzeme üzerindeki yükler, kalıp takımının işlemi tamamlaması ile ortadan kalkar. 
Yüklerin kalkmasıyla sac malzemenin üzerinde taşıdığı elastik gerilmeler ve diğer sınırlar da ortadan kalkar ve 
şekil değişimi olur. Bu olay “geri esneme” olarak adlandırılır. Geri esneme serbest bir harekettir. Bu yüzden sac 
parçayı üç boyutlu uzayda tutmak gerekir. Bu tutma noktasal olabileceği gibi bölgeselde olabilir. Bu çalışmada 
şekillendirilmiş sac malzeme üç noktadan tutuldu (Şekil 9). 

 
 

 
 

Şekil 9: Geri esnemede tutulan noktalar 
 

3. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümleme Sonuçları 
 
Sac metal şekillendirmede şekillendirme ve geri esneme durumlarını ayrı ayrı incelemek daha doğrudur.  
Şekillendirme işleminden sonra çıkartılan bilgiler, geri esneme işleminden sonra bulunan bilgileri yorumlamada 
yardımcı olmaktadır. Burada Model 1; süzdürme çubuksuz kalıp, Model 2 çizgi süzdürme çubuklu kalıp, Model 3’ 
ün ise geometrik süzdürme çubuklu kalıp olduğu bilinmektedir. 
 
Bu bilgiler ışığında ilk olarak şekillendirme sonuçları incelenecektir. Şekillendirme esnasında kalıp stroğu ile 
zımba kuvveti arasındaki ilişki çıkartıldı. Kuvvet / Strok grafiği incelendiğinde, Model 1 üzerine gelen kuvvetin en 
düşük olduğu görüldü (Şekil 10). Model 2 ve Model 3, ölü zamanlar çıkartıldıktan sonra, kendi aralarında 
incelendiğinde, batma miktarları aynı olmasına rağmen, zımba üzerindeki kuvvetlerin farklı olduğu görüldü. Model 
3 zımba kuvvetinin, Model 2 zımba kuvvetinden az olmasının sebebi, geometrik süzdürme çubuklarının, zımbanın 
üzerine etkimesi gereken kuvveti kendi üzerine almasıdır.  Model 3’ ün 5mm batmada oluşan zımba kuvveti, 
Model 2’ nin 3mm batmasına yakındır. Model 2’ nin zımba üzerine daha fazla kuvvet verdiği daha net 
görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 10: Zımba kuvvet / Strok Grafiği 

 
Bunun dışında şekillendirme sonunda iki farklı kesitte kalınlık dağılımları çıkartıldı (Şekil 11). Burada Kesit 1; 
simetri düzlemidir. Bu yüzden buradaki sonuçlar önemlidir. Kesit 1; iki farklı süzdürme çubuğunun kesitini içerir. 
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Şekil 11: Sonuçların alındığı kesitler 

 
Şekillendirme sonrası Kesit 1’ deki kalınlık dağılımları incelendiğinde; tüm batma miktarlarında, üç modelde de 
süzdürme çubuğu bölgelerinde belirgin farklar olduğu görüldü. Batma miktarı arttırıldığında modeller arasındaki 
kalınlığın farklı arttığı görüldü (Şekil 12). Model 3 ele alındığında, süzdürme kanalından geçen malzemenin 
inceldiği henüz kanala girmeyen malzemenin ise kalınlaşma eğilimi gösterdiği görüldü. Aynı durum Model 2’ de de 
görülse de etkisinin daha az olduğu belirlendi. Burada görülen diğer bir önemli nokta ise, süzdürme çubuğunun 
malzemenin şekillenme üzerindeki direkt etkisidir. Üç model arasında Kesit 1 için bahsedilen durumlar, Kesit – 2 
için de geçerlidir. Birbirinden farklı iki bölgede aynı etkinin görülmesi, çizgi süzdürme çubuğunun yetersizliğini ve 
sonuçlara etkisini kalınlık açısından göstermektedir. 
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Şekil 12: Farklı kesit ve batmalarda modellerin kalınlık değişimleri 
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Şekillendirme işleminden sonra, şekillendirilmiş sacda geri esneme tahmin edildi. Geri esneme yapılmadan önce 
bazı değişiklikler yapılmalıdır. Şekillendirme esnasında hassas sonuçlara ulaşılması için yapılan bölünme işlemi, 
sac üzerindeki eleman sayısını arttıracaktır.  Eleman sayısının geri esnemede çok fazla olması istenmez. Bu 
yüzden bazı elemanlar bölünme işleminin tersi işlem ile birleşirler. Buna kabalaştırma denir. Kabalaştırma işlemi 
yapıldıktan sonra geri esneme işlemi yapılır. 
 
Üç modelde de geri esneme sonrası oluşan geometrilerinden sınır çizgileri çıkartıldı. Bu çizgilerde farklılıklar 
görüldü. Buna göre 8 mm batma yapan süzdürme çubuğundaki sınır çizgilerinde 7 mm yi geçen farklar gözlendi. 
(Şekil 13).  

 

 
 

Şekil 13: 8mm batma miktarı ile geri esneme sonrası sınır çizgileri 

 
Geri esneme sonrası ise Kesit 1 deki çizgi geometrisi, üç farklı modelde çıkartıldı (Şekil 13). Kesit 1 de geri 
esneme sonrası durum 3 mm batma için incelenirse, süzdürme çubuklarının geri esnemeyi azalttığı söylenebilir 
(Şekil 14). Geri esneme batma miktarı arttıkça azaldı (Şekil 15). Geri esneme sonrası tüm çizgilerin temsil ettiği 
modeller aynıdır (Siyah – Model 1, kırmızı – Model 2, lacivert – Model 3).  
 

 
 

Şekil 14. 3 mm batma, Kesit 1 - üç takım için geri esneme sonrası aralarındaki farklar 
 

 
 

Şekil 15. 8 mm batma,  Kesit 1 - üç takım için geri esneme sonrası aralarındaki farklar 
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Model 3, Kesit 1’ de farklı batmalarla incelendiğinde, batma miktarının geri esnemeyi engellediği açıkça 
görülmektedir. Model 2, Kesit 1’ de ise süzdürme çubuklarının geri esneme üzerindeki etkisi incelendiğinde ise, 
geri esneme farkı yok denecek kadar azdır. 

 
SEY ile çözümleme sırasında sonuçlarda ki farklar kadar işlem sürelerinde de farklılık görülmektedir. Model 2’ de, 
çizgi süzdürme çubukları eklendiğinde çözümleme süresi için gereken süre 7 saat, Model 3 ile model 2 
karşılaştırıldığında ise çözümleme süresi 8 saat artmaktadır. Bunun sebebi geometrik modelin kendisi olabileceği 
gibi, ağ yapısındaki farklılıklardır. Başlangıçta Model 1 ve Model 2 de 2271 eleman vardır. Model 3 de ise 
başlangıçta 12443 eleman bulunmasına rağmen şekillendirme sonunda bu eleman sayılarının Model 1 için 
22584, Model 2 için 94611, Model 3 için ise 133730 olduğu görüldü. Geri esneme öncesinde ise kabalaştırma 
işlemi gerçekleştirilir. Kabalaştırma işlemi sonucunda sac yüzeyindeki eleman sayısı Model 1 ve Model 2 için 
22584, Model 3 için ise 34866 elemana kadar düşürüldü. 
 

4. Tartışma ve Öneriler 
 
Bu çalışma da sonlu elemanlar yazılımlarının içinde modellenmiş çizgi süzdürme çubukları ile geometrik 
süzdürme çubuklarının şekillendirme ve geri esneme açısından sonuçları incelendi. Şekillendirme açısından 
bakıldığında çizgi süzdürme çubuklarının, kalınlık üzerindeki etkisi bulunmakta fakat bu etki geometrik olarak 
hazırlanan süzdürme çubukları kadar olmamaktadır. Buna göre çizgi süzdürme çubukları, bulundukları 
bölgelerdeki geçmiş malzeme kalınlığını göstermede eksik kalmaktadır. Üç model arasında incelenen kalınlık 
dağılımlarında, sadece süzdürme çubuklarının bulunduğu bölgelerde farklılıklar görüldü. Bu durumda 
şekillendirme sonrası kalınlıklardaki bu farkın, geri esnemede etkili olabileceği söylenebilir. 
 
Geri esneme sadece geometrik model üzerinden incelendiğinde, batma miktarı arttıkça geri esneme miktarı 
azalmaktadır. Aynı durum çizgi süzdürme çubuklarında da görülmektedir, fakat geri esneme miktarları, çizgi 
süzdürme çubuk modelinde birbirlerine yakındır. Çizgi süzdürme çubukları ile yapılan benzetimler, batma ile ters 
orantılı olarak geri esneme miktarındaki azalmayı beklendiği ölçüde öngörememiştir.  
 
Geri esnemeler ve şekillendirme sonrası kalınlıklar incelendiğinde, zımba kuvvet eğrileri arasındaki farkların 
sebepleri öngörülebilir. Zımbaya etkiyen kuvvet; geometrik modellerde, çizgi modele göre daha düşüktür. Bu, 
geometrik modelde süzdürme çubuklarının kuvveti kendi üzerine almasından kaynaklanmaktadır. Tutma 
kuvvetinin arttırılmasının, geri esnemeyi azalttığı bilinmektedir [9]. Bu durumda süzdürme çubukları olan bölgede 
kuvvet daha fazla etkiyecek ve geri esneme miktarı düşecektir.  
 
Geri esneme sonrasında oluşan sınır çizgileri incelendiğinde farklılıklar görüldü. Bu farklılıkların olduğu 
bölgelerde, malzemenin içeri akma miktarı farklıdır. 
 
Çıkartılan sonuçlara göre, çizgi süzdürme çubukları, sonlu elemanlar modelinde kendini gösterse de, gerçekteki 
etkisini tam karşılayamamaktadır. Bu durumda yeni bir süzdürme çubuk modeli gerekmektedir. 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada,  üç farklı kesici kenar mikro geometrisinin takım aşınmasına ve kesme kuvvetine etkisi deneysel 
olarak incelenmiştir. Ayrıca bir paket program yardımıyla kesme kuvvetleri bilgisayar ortamında simule edilmiştir. 
Dik (ortogonal) tornalama işlemi uygulanan deneylerde keskin kenarlı,  35 μm radüslü ve 90 μm radüslü kesici 
kenara sahip 3 farklı takım kullanılmıştır.  Tüm kesici takımlar aynı özellikte HSS malzemeden üretilmiştir.  İş 
parçası olarak AISI 1020 çelik malzeme kullanılmış olup kesme deneyleri farklı kesme ve ilerleme hızlarında kuru 
ortamda yapılmıştır. Dinamometre ile elde edilen kuvvet verileri deney esnasında eş zamanlı olarak bilgisayara 
kaydedilmiştir.  
 
35 μm radüslü takım en düşük serbest yüzey aşınmasıyla diğer takımlara üstünlük sağlamıştır. Aşınma miktarının 
90 µm radüslü takımda 1.9 kat, keskin kenarlı takımda ise 2.2 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı kesme 
şartlarında en yüksek kesme kuvveti 90 μm radüslü takımla elde edilmiştir. Bilgisayar ortamında %86 ila %99 
arasında değişen doğruluk oranıyla kesme kuvveti simülasyonu gerçekleştirilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Kesici kenar mikro geometrisi, Kesme kuvveti, FEM, Takım aşınması  

 

 

EXPERIMENTAL INVERSTIGATION OF THE EFFECT OF CUTTING 
EDGE MICRO GEOMETRY ON TOOL WEAR AND CUTTING FORCES  

 
 

ABSTRACT 
 

In this experimental study, the effect of cutting edge micro geometry on tool wear and cutting forces was 
investigated. In addition, cutting forces were simulated by using a computer package. Tools with three different 
cutting edge micro geometries that include sharp, 35 μm and 90 μm honed edges were tested on AISI 1020 steel 
workpiece through orthogonal turning test at various speeds and feeds. All the tools have the same HSS grade of 
commercial availability. During the experiments, cutting force data were measured by means of a dynamometer 
and transferred to a computer.  
 
The tool with 35 μm honed edge outperformed the others by exhibiting the lowest flank wear. The amounts of 
flank wear on the sharp and 90 μm honed tools  were 2.2 and 1.9 times higher respectively than that of 35 μm 
honed edge. The maximum cutting forces were obtained with the tools having 90 μm honed edge. Cutting forces 
were predicted through computer simulation with 86% to 99% accuracy. 
 
Keywords: Micro Geometry, Cutting Force, Tool Wear, Computer simulation  

 
 

1.Giriş  
 
Kesme kuvvetleri, talaş kaldırılma esnasında malzemenin birincil ve ikincil deformasyon bölgelerinde meydana 
gelen plastik şekil değiştirme ve takım-talaş ve takım-iş parçası ara yüzeylerinde oluşan sürtünmelerden 
kaynaklanır. İşlem esnasında meydana gelen plastik deformasyon ve sürtünmeler aynı zamanda ısı oluşumuna 
da neden olmaktadır. 
 
Talaş kaldırma deneylerinde,  dik ve eğik kesme olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Eğik kesme 
yöntemi üç boyutlu olduğundan dik kesme işlemine kıyasla daha karmaşık bir geometriye sahiptir. Bu nedenle 
deneysel çalışmalarda işlem kontrolünün daha kolay ve etkin olarak yapıldığı, parametre sayısı az olan ve 
mekanik davranışın iki boyutta incelenebildiği dik kesme (ortogonal) yöntemi daha çok tercih edilmektedir [1,2]. 
 
Talaş kaldırma sırasında kesme kuvvetini etkileyen değişik faktörler söz konusudur. Kesme hızı, ilerleme hızı, 
takım geometrisi, işlem türü, iş parçası ve takım malzemesi kesme kuvvetini etkileyen önemli faktörler
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arasındadır. [3,4]. Bu faktörlerden kesici takım geometrisi kesme kuvvetleri üzerindeki etkisinin yanında, talaş 
oluşumu, yüzey pürüzlüğü ve takım aşınması gibi hususların hepsini birden etkileyen önemli bir unsurdur.  
 
Nümerik metotlar ve özellikle de sonlu elemanlar metodu, bilgisayar teknolojisindeki ve kompleks kodlardaki 
gelişmeler nedeniyle artan bir ilgiye sahip olmuştur. Talaş kaldırma işlemini analiz etmek amacıyla Eulerian ve 
Lagrangian formülasyonlarına dayalı sonlu eleman metotları geliştirilmiştir [5]. Deneysel çalışmaların uzun süre 
alması, zahmetli ve pahalı oluşu bilgisayar destekli sonlu elemanlar yönteminin talaş kaldırma işleminin analizinde 
de kullanılması ihtiyacını doğurmuştur.  
 
Saoubi ve Chandrasekaran, keskin kenarlı, 25μm radüslü (honed) ve 150μm pahlı (chamfered) olmak üzere 3 
farklı kesici kenar mikro geometrisine sahip takımla SAE4337 çelik malzemenin dik kesme yöntemiyle 
işlenmesinin, kesme kuvvetleri ve takım-talaş ara yüzeyi sıcaklığına etkisini araştırmışlardır. Keskin kenarlı ve 
pahlı takımın meydana getirdiği kesme kuvvetleri arasında  %20, takım sıcaklığında ise %9 oranında bir fark 
olduğunu tespit etmişlerdir. Keskin kenarlı ve radüslü takım kıyaslandığında, kesme kuvvetleri ve takım sıcaklığı 
arasında sırasıyla %8 ve %2 oranında bir farkın meydana geldiğini belirtmişlerdir [6]. Bu sonuçlar takım 
geometrisinin kesme kuvveti ve takım sıcaklığına etkisi arasında doğrusal bir etkileşimin olmadığını ortaya 
koymaktadır. Diğer bir deyişle, kesme kuvveti ve takım sıcaklığındaki değişim aynı oranda gerçekleşmemektedir.  
 
Yung-Chang, Anurag ve Taylan, dik kesme işlemiyle pahlı (100μm-15º, 200μm-25º) ve radüslü (10-50-100μm) 
olmak üzere iki farklı mikro geometriye sahip kesici takımı AISI1020 çeliği üzerinde deneyerek kesme kuvvetlerine 
etkisini incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre pah genişliği, pah açısı ve radüs artıkça kesme ve ilerleme 
kuvvetlerinin artığını gözlemlemişlerdir [7]. 
 
Fang ve Wu, radüslü (58μm) ve pahlı (220μm) kesici kenar mikro geometrilerine sahip takımların çeşitli 
alüminyum alaşımlarının (7075-T6, 6061-T6, 2024-T351) işlenmesi esnasında kesme ve ilerleme kuvvetine olan 
etkisini incelemişlerdir [8]. Pahlı kesici kenarın radüslü kesici kenara göre daha büyük kesme ve ilerleme kuvveti 
oluşturduğu ve ilerleme miktarı artıkça kesme ve ilerleme kuvvetlerinin de artığı sonucuna varmışlardır.  
Jiang, Domenico ve Rajiv keskin kenarlı, radüslü (100 ve150μm) ve pahlı (100μm-20º) kesici kenar mikro 
geometrilerine sahip takımlarla işlenen AISI52100 çelik malzemenin yüzeyinde oluşan kalıcı gerilimleri 
incelemişlerdir. En düşük gerilme keskin kenarlı takımla, en yüksek gerilme ise radüslü kenara sahip takımla elde 
edilmiştir.  Özellikle talaş kaldırma sonucu malzeme yüzeyinde oluşan kalıcı basma gerilmesinin parça ömrüne 
olumlu yönde etki eden bir faktör olduğunu belirtmişlerdir [9]. Benzer takımların kullanıldığı ve AISI 316L 
paslanmaz çeliğin işlendiği bir başka çalışmada da yüzeyde oluşan kalıcı gerilmelerle ilgili paralel sonuçlar elde 
edilmiştir [10]. 
 
Santosh, Albert ve Daniel, farklı ölçülerde radüslü (15-26-57-72μm) kesici kenar mikro geometrisine sahip 
takımların dökme demir malzemenin dik kesme yöntemiyle işlenmesi esnasında, kesme kuvvetlerine olan etkisini 
incelemişlerdir [11]. Elde edilen sonuçlara göre, kesici kenara verilen radüs miktarı artıkça kesme kuvvetlerinin de 
artığı belirtilmiştir.  Jeffrey D. Thiele, Shreyes N. Melkote, AISI 52100 çelik malzeme üzerinde, pahlı (25μm) ve 
radüslü (22–93–121μm) kesici kenar mikro geometrisine sahip takımları denemişlerdir. Radüslü takımlarda radüs 
miktarı artıkça kesme kuvvetlerinin arttığını gözlemlemişlerdir. En düşük kesme kuvvetinin 22μm radüslü takımla, 
ikinci olarak da 25μm pahlı takımla elde edildiğini rapor etmişlerdir [12]. 
 
Bu çalışmada, dik kesme (ortogonal)  yöntemi kullanılarak, AISI 1020 çelik malzemenin, farklı kesici kenar mikro 
geometrilerine sahip HSS kesici takımlarla işlenmesi esnasında, kesici kenar mikro geometrisinin kesme 
kuvvetine, takım sıcaklığı ve takım aşınmasına etkisi incelenmiştir. Deneysel sonuçlar, bir sonlu elemanlar (FEM) 
programı yardımıyla bilgisayar ortamında elde edilen simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 

 

2. Materyal Ve Metot  
 
2.1. İş Parçası Malzemesi 
 
Deneylerde iş parçası olarak AISI 1020 çelik malzeme kullanılmıştır. AISI 1020 çelik malzemenin özellikleri Tablo 
1 de verilmiştir. 
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Tablo 1. Malzeme özelikleri 
 

 İş parçası HSS Takım 

Malzeme Standardı AISI 1020 DIN 1.3207  

Elastisite Modulü (GPa) 210 217 

Poisson oranı 0.3 0.23 

Yoğunluk (kg/m
3
) 8030 8300 

Isı iletkenlik (W/m-K) 52 19 

Özgül ısı (J/kg-K) 486 460 

 
İş parçası başlangıç malzemesi 150 mm boyunda, 45 mm çapında ve 3.5 mm et kalınlığında bir boru olup, ön 
işleme yapılarak dış çapı 43 mm, iç çapı 40 mm ölçülerine getirilmiş ve 1.5 mm et kalınlığı elde edilmiştir. Her 
deney için, iş parçası boydan 5 mm uzunluğunda işlenerek takım sıcaklığı ile birlikte kesme ve ilerleme kuvvetleri 
ölçümü gerçekleştirilmiştir. Muhtemel takım aşınmasının toplanan veriler üzerindeki etkisini en aza indirmek için 
işleme mesafesi kısa tutulmuştur. Ön işleme sayesinde parçanın salgılı dönmesi engellenerek veri toplamada 
meydana gelebilecek muhtemel hata ve dalgalanmaların önüne geçilmiştir.  
 

2.2. Kesici Takım Ve İşlem Parametreleri 
 
Deneylerde 4 farklı takım geometrisi kullanılmıştır. Bu takımların 3 tanesi farklı ölçülerde kesici kenar radüsüne 
(Tablo 2), diğer takım ise keskin kenarlı geometriye sahiptir. HSS kesici takıma ait önemli özellikler Tablo 1 de 
verilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 1. Kesici takım genel geometrisi ve kesici kenar mikro geometri modelleri 
 
10x10x100 mm ölçüsünde temin edilen HSS kesici takımlar alet bileme tezgahında bilenerek Şekil 1’ de belirtilen 
geometriler verilmiştir. Radüslü kesici kenar mikro geometrilerinin elde edilmesinde 1200 gritli aşındırıcı 
kullanılmıştır. Elde edilen kesici kenar radüs ölçüleri Tablo 2’ de verilmektedir. Her bir farklı kesici kenar 
geometrisi için ayrı bir takım üretilmiştir. Belirli geometriye sahip bir kesici takım tüm deney şartları için 
kullanılmıştır. Böylece, aynı geometrik kategoride de olsa, farklı takım kullanılması durumunda karşılaşılabilecek 
veri tutarsızlıklarının önüne geçilmiştir. Yapılan ön çalışmalarda, takım üzerinde (özellikle serbest yüzeyde) 
sonuçların tutarlılığını etkileyebilecek herhangi bir aşınmanın meydana gelmediği belirlenmiştir.  Kesme deneyleri 
kuru çalışma şartlarında gerçekleştirilmiştir ve 2 defa tekrar edilmiştir. 
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Tablo 2. Kesici kenar radüs ölçüleri 
 

Kesici kenar radüs ölçüleri 

Takım 
No 

Kesici kenar 
geometrisi 

Radüs ölçüsü 
(re) 

1 Keskin kenarlı 0 

2 Radüslü kenar 35 µm 

3 Radüslü kenar 90 µm 

 

Tablo 3. Deneylerde kullanılan işlem parametreleri 
 

Kesme hızı (v)  m/dk İlerleme (s) mm/devir 

16,   24,   33 

 
0.08 

 
0.11 

 
0.14 

 

2.3. Deney Düzeneği 
 
Talaş kaldırma işleminde, takım–talaş ara yüzeyinde meydana gelen ısı kesici takıma geçmekte ve takım 
sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Bu sıcaklığın belirlenmesi, takım performansının değerlendirilmesi 
açısından çok önemlidir. Bu çalışmada kullanılan sıcaklık ve kuvvet ölçüm düzeneği Şekil 2’de şematik olarak 
görülmektedir.  Deneyler 7 kW motor gücüne sahip üniversal torna tezgâhında yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 2. Deney düzeneğinin şematik resmi 
 

Deneylerde kuvvet ölçümünde kullanılan dinamometre bilinen ağırlıklar yöntemine göre kalibre edilmiştir.  Bu 
yöntemde yük hücreleri üzerine yerleştirilen bilinen ağırlık ile A/D çevirici ekranında okunan değer mukayese 
edilerek eşitlenmesi sağlanır. Dinamometre içerisinde Sartorius tipi 5 kN kapasiteli ve sapma hassasiyeti % 0.05 
olan basma yük hücreleri kullanılmıştır. 
 
 

2.4. Kesme İşlemi Simülasyonu 
 

Talaş kaldırma esnasında meydana gelen kesme kuvveti bilgisayar ortamında 2 boyutlu olarak tasarlanıp analizi 
yapılmıştır. Bu paket program çözümler esnasında otomatik olarak yeniden sonlu eleman ağı oluşturarak her bir 
çözüm aralığı için veri elde edip bu verileri kaydetmektedir. Kesme bölgesinde meydana gelen şekil değiştirme, 
şekil değiştirme hızı ve sıcaklık gibi parametrelerin değişimlerini daha hassas görebilmek amacıyla takımın kesme 
yapan bölgesinde daha yoğun bir eleman ağı (mesh) oluşturulmuştur [13]. Kesici uç 700, iş parçası ise 1500 adet 
elemanla tanımlanmıştır. Kullanılan model ve elemanların ağ yapıları Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Kullanılan sonlu elemanlar modeli ve ay yapısı 
 

Takım–talaş ara yüzeyinde meydana gelen sürtünme ve temas şekli, kesme kuvvetini, takım –talaş ara yüzey 
sıcaklığını, takım-talaş ara yüzey genişliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle takım-talaş ara yüzeyindeki 
sürtünme koşullarının belirlenmesi konusu derinlemesine araştırılmaktadır [13,14]. Zorev tarafından ileri sürülen 
modelde, takım-talaş ara yüzeyinin ‘yapışma’ ve ‘sürtünme’  bölgesi olmak üzere iki farklı alandan meydana 

geldiği kabul edilmiştir [15]. Yapışma bölgesi, kesici kenara yakın ve çok yüksek normal gerilmelerin plastik 
deformasyona sebebiyet verdiği bölgedir. Kayma bölgesi ise, yapışma bölgesi bitiminden, talaşın takımla teması 
kestiği yere kadar olan mesafe olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle her iki bölgede de kullanılan sürtünme 
modelinin farklı olması gerektiği ifade edilmiştir. Yapışma bölgesi için tanımlanan modelde, kayma gerilmelerinin 
sabit olduğu ve is parçasının akma (kaymaya bağlı akma) gerilmesi (kt) ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Bu 
modele göre kayma gerilmesi ile kayma akma gerilmesi arasındaki ilişki aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 
 
τy = mf..kt  
 
Burada, τy, takım yüzeyindeki kayma gerilmesi; k t, is malzemesi kayma akma gerilmesi, mf, kayma sürtünme 
faktörünü ifade etmektedir. Deneme yanılma yöntemiyle farklı mf değerleri için kesme simülasyonu çözümleri 
yapılarak elde edilen kesme kuvvetleri deneysel verilerle karsılaştırılır [13]. Sürtünme bölgesi için varsayılan 
model ise Coulomb’un sürtünme kanunudur.  Kayma gerilmesi, sürtünme katsayısı ve normal gerilmeye bağlı 
olarak değişmektedir. Sürtünme bölgesindeki kayma gerilmesi aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 
 
τs = μ.σn    
 
Burada, τs, kayma gerilmesi; μ, sürtünme katsayısı; σn normal gerilmedir. Pratikte takım-talaş ara yüzeyinde 
meydana gelen kayma ve yapışma bölgelerinin genişliklerini tespit etmek çok zordur. Bu nedenle nümerik 
modellemelerde takım-talaş ara yüzeyindeki kayma gerilmelerinin sabit olduğu varsayımıyla çözüme gidilir [7,14]. 
Bu çalışmada oluşturulan sonlu elemanlar modelinde mf = 0.97 için elde edilen kesme kuvvetlerinin, deney verileri 

ile uyum sağladığı görülmüştür. Takım-talaş ara yüzeyi için ısı transfer katsayısı 40 W/m-K alınmıştır.  
 
 

3. Deneysel Sonuçlar Ve Değerlendirme 
 
Deneylerde farklı kesici kenar mikro geometrilerinin kesme kuvvetine etkisi incelenmiş ve kesme kuvveti FEM 
simülasyon sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Kuvvet verileri, kesici takımın tam olarak yüklendiği 
kararlı bölgedeki değerlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir.  
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Şekil 4. Takımlara ve kesme şartlarına göre elde edilen deneysel kesme kuvveti verilerinin karşılaştırılması 
 
Şekil 4’de dokuz farklı kesme deneyi sonucunda elde edilen kesme kuvvet verileri sunulmaktadır. Tüm kesme 
şartlarında genel olarak, ilerleme hızının artması kesme kuvvetinin artmasına neden olmuştur. İlerleme hızına 
bağlı olarak kuvvetlerde meydana gelen bu değişim genel beklentilere uygun olup mevcut literatürle paralellik 
göstermektedir [6, 16,17].  
 
Bu sonuçlara göre keskin kenarlı ve 35 µm radüslü takımlara kıyasla genel olarak 90 µm radüslü takımla daha 
büyük kesme kuvvetleri elde edilmiştir. Talaş kaldırma sırasında kesme kuvvetlerini etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi de takım geometrisidir. Özellikle kesici ağız ve talaş yüzeyi geometrisine bağlı olarak takım - 
talaş temas genişliği değişmektedir. Temas genişliğinin azalması kesme kuvvetinin düşmesine, artması ise  
kesme kuvvetinin yükselmesine sebep olmaktadır. Keskin kenarlı takıma kıyasla radüslü kenarın daha yüksek 
takım-talaş temas genişliğine, dolayısıyla daha yüksek kesme kuvvetine ve takım sıcaklığına sebep olduğu daha 
önce yapılan çalışmaklarda ortaya konmuştur  [6]. Özellikle 90 µm radüslü takımla elde edilen sonuçların bu 
tespitlerle  uyumlu olduğu görülmektedir.  
 

3.1. FEM ve Deneysel Sonuçlarının Karşılaştırılması 
 
Şekil 5,6 ve 7 de, FEM yöntemiyle elde edilen veriler deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.  Her bir kesici takım için 
kararlı bölgedeki verilerin ortalaması dikkate alındığında,  sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen kesme kuvveti 
verileri,  35 µm radüslü takım için %92,  90 µm radüslü takım için  %94 ve keskin kenarlı takım için %95 
yakınsama oranıyla tahmin edilmiştir. Buna göre, FEM yöntemiyle elde edilen sonuçların genel ortalama hata 
oranının %6 olduğu söylenebilir.  Tüm grafikler dikkate alındığında, en düşük ve en yüksek yakınsama oranlarının 
%86 ve %99 olduğu belirlenmiştir.   
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Şekil 5. Keskin kenarlı takım için deneysel ve simülasyonla elde edilen kesme kuvveti verileri 

 

 

 

 
 

Şekil 6.  35 µm radüslü kesici kenar için deneysel ve simülasyonla elde edilen kesme kuvveti verileri 
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Şekil 7.  90 µm radüslü kesici kenar için deneysel ve simülasyonla elde edilen kesme kuvveti verileri 

 
3.2. Takım Aşınması  
 
Kesici takımların aşınma davranışını belirlemek için dik (ortogonal) tornalama yöntemiyle talaş kaldırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Tüm takımlarla, aynı kesme şartlarında, iş parçası üzerinde 50 mm uzunluğunda bir kısımdan 
talaş kaldırılmıştır. İşlem esnasında soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Şekil 8’de radüslü ve keskin kenarlı takımlar 
üzerinde meydana gelen serbest yüzey aşınması (VB) görülmektedir. Yapılan ölçümde, en az aşınmanın 34µm ile 
35 µm radüslü takımda, en çok aşınma ise 76 µm ile keskin kenarlı takımda meydana geldiği belirlenmiştir. 90 µm 
radüslü takımda ise serbest yüzey aşınmasının 66 µm olduğu belirlenmiştir. 
 

   

              
 

Şekil 8. Kesici takımlarda meydana gelen serbest yüzey aşınması ve aynı türden aşınmamış takımla 
karşılaştırılması (iş parçası St 42 çelik, 50 mm işleme boyu, ilerleme 0.11 mm/devir, kesme hızı 67 m/dk) 
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Takım dayanımı açısından değerlendirildiğinde, radüslü kenara sahip takımın keskin kenarlı takıma kıyasla önemli ölçüde 
üstünlük sağlayabileceğini öngörmek mümkündür. Nitekim yukarıda verilen aşınma değerleri dikkate alındığında, 35 µm radüslü 
takıma kıyasla, 90 µm radüslü takım 1.9 kat, keskin kenarlı takım ise 2.2 kat daha fazla aşınma sergilemiştir. Bu sonuca göre 
kesici kenara verilen radüs miktarının yüksek olması aşınma direncini olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yandan, keskin 
kenarlı ve 90 µm radüslü takımlara kıyasla, en düşük aşınma değerinin 35 µm radüslü takımda elde edilmesi, kesici kenara 

verilen radüs miktarının önemini ortaya koymaktadır. Bu durumda takım aşınmasını azaltan kritik bir radüs değerinin veya 
değer aralığının bulunduğu öne sürülebilir. Genel olarak daha düşük kesme kuvveti oluşturmasına rağmen, keskin 
kenarlı takımın daha fazla aşınması, kesici kenar geometrisinden kaynaklanan düşük mukavemet özelliğine 
verilebilir.  Keskin kenarlı takımlarda, genellikle kesme işleminin ilk aşamasında görülen yüksek aşınma miktarının 
nedeni takım geometrisindeki nispeten kolay ve kontrolsüz deformasyondur. Radüslü kenarlar bu tür 
deformasyonlara karşı daha yüksek bir direnç sergiledikleri görülmüştür.  
 

4. Sonuçlar  
 
Yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
 
1. Genel olarak 90 µm radüslü takımla daha yüksek kesme kuvveti elde edilmiştir.  
2. Yapılan kesme simülasyonları ile deneyden elde edilen kesme kuvveti değerleri arasında ortalama % 6’lık bir 

hata olduğu belirlenmiştir. Kesme simülasyonu sonuçları %86 ile %99 arasında değişen yakınsama oranlarıyla 
elde edilmiştir. 

3. Takım aşınması bakımından en iyi performansı 35 µm radüslü takım sergilemiştir. 90 µm radüslü takım 1.9 
kat, keskin kenarlı takım ise 2.2 kat daha fazla aşınmıştır.  

4. Takım aşınması açısından keskin kenarlı ve yüksek radüslü takımların uygun olmadığı görülmüştür. Bu durum 
aşınmayı azaltan kritik bir radüs değerinin veya değer aralığının bulunduğunu göstermektedir. 

 
 

Kaynaklar  
 

[1] Sandvik, A.B., Modern Metal Cutting, A Practical Handbook, Sandvik Coromant Co. Inc., Sweden, 1994. 
[2] Şahin, Y., Talaş Kaldırma Prensipleri, Cilt 1, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003. 
[3] Kurt, A., Talaş Kaldırma Sırasında Oluşan Kesme Kuvvetleri ve Mekanik Gerilmelerin Deneysel Olarak 

İncelenmesi ve Matematiksel Modellerinin Oluşturulması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, 2006. 

[4] Özçatalbaş, Y., Aydın, B., “Mekanik Özellik Ve Kesme Geometrisinin AA2014 Alaşımının İşlenebilme 
Özelliklerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 21, No 1, 21-27, 2006.  

[5] Lee, D., “The Effect of Cutting Speed on Chip Formation Under Orthogonal Machining”, Journal of 
Engineering for Industry, 107, 55–63, 1985.  

[6] Saoubi, M.R., Chandrasekaran, H., “Investigation of The Effects of Tool Micro-Geometry and Coating on Tool 
Temperature During Orthogonal Turning of Quenched and Tempered Steel”, International Journal of 
Machine Tools and Manufacture, 44, 213–224, 2004. 

[7] Yung, C.Y., Anurag, J., Taylan, A., “A Finite Element Analysis Of Orthogonal Machining Using Different Tool 
Edge Geometries”, Journal of Materials Processing Technology, 146, 72–81, 2004. 

[8] Fang, N., Wu, Q., “The Effects of Chamfered and Honed Tool Edge Geometry in Machining of Three 
Aluminum Alloys”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 45, 1178–1187, 2005. 

[9] Jiang, H., Domenico, U., Rajiv, S., “Investigation of Cutting Conditions and Cutting Edge Preparations For 
Enhanced Compressive Subsurface Residual Stress in The Hard Turning of Bearing Steel”, Journal of 
Materials Processing Technology, 171, 180–187, 2006.  

[10] Mohamed, N.A.N., Ng, E.G., Elbestawi, M.A., “Modelling The Effects of Tool Edge Radius on Residual 
Stresses When Orthogonal Cutting AISI 316L”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 47, 
401–411, 2007. 

[11] Santosh, R., Albert, B.C., Daniel, W.G., “A Model To Calibrate and Predict Forces in Machining with Honed 
Cutting Tools or Inserts”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 47, 820–840, 2007. 

[12] Jeffrey, D.T., Shreyes, N.M., “Effect of Cutting Edge Geometry and Workpiece Hardness on Surface 
Generation in The Finish Hard Turning of AISI 52100 Steel”, Journal of Materials Processing Technology, 
94, 216-226, 1999. 

[13] Ozel, T., “The Influence of Friction Models on Finite Element Simulations of Machining”, International Journal 
of Machine Tools and Manufacture, 46, 518-530, 2006. 

[14] Sartkulvanich, V., Altan, T., Gocmen, A., “Effects of Flow Stress and Friction Models in Finite Element 
Simulation of Orthogonal Cutting-A Sensitivity Study”, Machining Science and Technology, 9, 1–25, 2005. 

[15] Zorev, N.N., “Inter-Relationship Between Shear Processes Occuring Along Tool Face and Shear Plane in 
Metal Cutting”, International Research in Production Engineering, 42–49, 1963.  

[16] Haron, C.H.C., Jawaid, A., “The Effect of Machining on Surface Integrity of Titanium Alloy  
[17] Trent, E.M., Metal Cutting, 2nd ed., Butterworths, London, 1989 

 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

901 
 

 TRİP600 ÇELİĞİNİN KARE KESİT ÇEKİLEBİLİRLİĞİNİN SONLU 
ELEMANLAR TAHMİNİ 

 
Mustafa AKPINAR

a
, Emre ESENER

b
, Suphan Ercan

c
, Murat ÖZSOY

a
, Mehmet FIRAT

a,*
 

a, * 
Sakarya Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye, firat@sakarya.edu.tr 

b 
Bilecik Üniversitesi, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü, Bilecik, Türkiye

  

c Ege Vitrifiye, Tool Design and Manufacturing Dept., İzmir, Turkey 
 
 

Özet 
 
Son yıllarda, yeni nesil çelikler “mukavemet/ağırlık” oranlarının yüksek olmasından ötürü sıklıkla tercih 
edilmektedir. Bu çelikler vasıtasıyla, istenilen mukavemet daha hafif malzemelerle sağlanabilmektedir. Otomotiv 
endüstrisinde ağırlık kazancı, yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, yeni nesil çeliklerden Trip600 
çeliğinin, kare çekme deneylerinde tespit edilen şekillendirilebilirlik sınırının sonlu elemanlar analizleriyle 
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Şekillendirme parametreleri, sacdan alınan üç farklı kesitte incelenmiştir. 
Deneysel ve sonlu elemanlar analizlerinden elde edilen şekillendirme sınır diyagramları ayrıca karşılaştırılmıştır. 
Trip600 çeliği için, konvansiyonel FLD tekniğine dayalı tahminlerin,  deneysel sonuçlarla örtüşmediği tespit 
edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kare çekme, TRIP600, şekillendirilebilirlik, sonlu elemanlar analizi. 
 

ESTIMATED OF SQUARE DRAWING WITH FINITE ELEMENT TRİP600 STEELS 
 

Abstract 
 
In recent years, new generation steels are preferred frequently because of their high “strength/weight” ratio. By 
using these steels, desired strength could be supplied with lighter materials. In automotive industry, reducing the 
weight means fuel-efficiency. In this study, it was aimed that to compare formability limit contained from square 
draw tests with finite element analysis for Trip600 steel. Formability parameters were investigated in three 
different cross-section from the blank. Also experimental and FEA formability limit diagrams were compared. It is 
seen that, predictions based on conventional FLD technique are not compatible with experimental results for 
Trip600 steel. 

 
Keywords: Square draw, TRIP600, formability, finite element analysis. 

 

1. Giriş 
 
Sac parçaların şekillendirme yoluyla imalatında en önemli iki adım; uygulanacak şekillendirme işleminin 
belirlenmesi ve kalıp elemanlarının hazırlanmasıdır. Belirlenen şekillendirme işlemi ve uygun kalıp elemanlarının 
hazırlanması, daha sonra hata oluşmasını engellemek için üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Günümüzde 
uygun işlem ve kalıp elemanlarının seçiminde, bilgisayar üzerinden yapılan mühendislik hesaplamaları, daha 
sonra oluşabilecek hataları öngörmede önemlidir [1]. 
 
Sac parçaların şekillendirilmesi esnasında yüzeyde bozulmalar, kırışmalar ya da yırtılmalar gibi birçok hata 
meydana gelebilmektedir. Bu hatalar imalat öncesi tasarım sürecinde engellenmelidir. Bu problemlerin giderilmesi 
için çeşitli tahmin yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tahminler yapılırken çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Bu 
yaklaşımların başında sonlu elemanlar yöntemi (SEY) gelmektedir. Sonlu elemanlar yönteminde sonuçlar, kendi 
içerisinde yaptığı kabuller nedeniyle, bir miktar hata barındırmaktadır. Örneğin, malzeme şekillenirken, mikro 
yapıda çeşitli bozulmalar olmaktadır. Yeni nesil yüksek mukavemetli çeliklerde bu bozulma, faz değişimi olarak 
görülmektedir. Faz değişimlerinin matematiksel olarak modellenememesinden dolayı, SEY üzerinde yapılan 
tahminlerdeki hata miktarı artmaktadır. 
 
Sac metal şekillendirme ve yeni nesil çeliklerden Trip çeliğini konu alan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
T. K. Shan ve arkadaşları Trip malzemesine yönelik çekme şekillenmesini tahmin eden model geliştirmişlerdir. 
Buna göre üç eksenli gerilme ve plastik gerinimine bağlı olan kinetik dönüşüm eşitliği yazmışlardır. Buna göre 
zımba köşelerinde oluşmasını bekledikleri yırtılmaları tahmin etmeye çalışmışlardır [2]. 
 
K. Roll ve A. Faust, Trip çelik malzeme özelliklerini kullanarak çekme işlemi gerçekleştirmiştir. Sonuçları gerinim 
bazında iki kesitte inceleyip, uygun olmadığını görmüşlerdir [3]. 
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Hai-yan Yu ve arkadaşları Trip çeliklerinin çekme işlemi gerçekleşirken deformasyon davranışını incelemişlerdir. 
Sonuç olarak Trip çeliği için daha önce Tomota Y. ve arkadaşlarının önerdiği çekme eğrisi modelini kullanarak, 
çekme eğrisi önermişlerdir [4]. 
 
Qiang Liu ve arkadaşları ise çekme mukavemeti 780 MPa olan Trip malzemesi araştırtılması ve geliştirilmesi 
üzerine çalışmıştır. Farklı tavlama sıcakları ve izotermal sıcaklıklarında durumları belirlenmiştir [5]. 
 
Hoan Huh ve arkadaşları Trip ve DP sac metallerinin dinamik çekme karakterlerini belirlemeye çalışmışlardır. 
Farklı çekme hızları altında malzemelerin çekme eğrilerini karşılaştırmışlardır. Trip malzemenin kopma uzamasını 
DP malzemesine göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir [6]. 
 
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak normal mukavemete sahip sac metallerde şekillendirilebilirliği 
doğru tahmin eden malzeme modeli ile yeni nesil yüksek mukavemetli sac metallerin şekillendirilebilirliği tahmin 
edilmiştir. 
 

2. Malzeme ve Deneysel Çalışmalar 
 

Sac metallerde şekillendirilebilirlik; sac malzemenin belirli bir yük etkisi altında gerçekleştirebileceği şekil 
değiştirme kabiliyetidir. Şekillendirilebilirlik; malzemenin elastisite modülü, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği ve 
yoğunluk gibi temel ayırt edici özelliklerinden biri değildir. Bunun sebebi şekillendirilebilirliğin kalıp geometrisi, 
yüzeyde kullanılan yağlayıcı, form işlemin yapılma şekli, sac kalınlığı ve malzemeye bağlı olmasıdır. Otomotiv ve 
kalıp sektöründe farklı malzemeler, farklı kalınlıklar ve farklı geometriler kullanılarak, şekillendirilebilirliğin tespiti 
için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar son yıllarda yüksek mukavemetli çelikler (DP, Trip, vb.) üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalardan biri olan ve Amerikan Demir Çelik Enstitüsü (AISI - American Iron and Steel 
Institute) ile Otomotiv Çelik Ortaklığının (A/SP – Auto Steel Partnership) beraber çalışmaları sonucu ortaya 
koyduğu “Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Şekillendirilebilirlik Karakteristiği” yaklaşımı[7] bu çalışmada 
referans alınmıştır. 
 
Şekillendirme benzetim testleri, temel mekanik davranış testleri ve kubbe çekme testinin sonuçlarından gelen 
verilerin kullanılması ile daha karmaşık kalıp kullanılarak yapılan testlerdir. Şekillendirme benzetim testlerinde 
sonuçlar; yağlamaya (sürtünmeye), kalıp geometrisine, kalınlığa, malzeme davranışına ve işlemin yapılma şekline 
bağlı olarak değişir. Şekillendirme benzetim testleri kare çekme testi, kubbe çekme testi, tava çekme testi, kanal 
çekme testi vb. testlerdir. 
 
Kare çekme; sac metallerin çekme gerilmesi altında şekillendirilebilme kabiliyetini test eder. Bu testin amacı, farklı 
sac açınımlı çeliklerin şekillendirilebilirliğini karşılaştırmaktır. Çeliğin mekanik özelliklerinin (tabaka türü, yağlama, 
tutucu basıncı, kalıp geometrisi ve sac açınım ölçüleri, vb.) şekillendirilebilirliği etkilediği bilinmektedir. Kare çekme 
testinde kalıp takım geometrisi üç parçadan oluşmaktadır. Bunlar zımba, tutucu ve kalıptır. Başlangıçta üst tarafta 
zımba, ortada sac açınım; sac açınım altında sacı tutan tutucu ve şekillendirmeyi sağlayan zımba bulunur (Şekil 
1-a). Temel şekillendirme elemanları kalıp ve zımbadır. Kalıp harekete başladığı anda tutucu alttan devreye girer 
ve sac açınımı belirli kuvvette tutar. Bu işlem kısa sürede gerçekleşir. Kalıp ve tutucu arasındaki sac, zımba 
yüzeyine temas eder ve çekme işlemi başlar (Şekil 1-b). Belirli bir çekme miktarından sonra işlem sona erer. 
Burada çekme miktarı sacın boyun verdiği veya yırtıldığı andaki strok mesafesidir.  
 

 
 

Şekil 1. Kare çekme şematik gösterimi (a) Kare çekme referans konumu (b) Kare çekme işlemindeki konum 

Bu çalışmada kare çekme işleminde kulanılan zımba, kalıp ve tutucunun yüzey ölçüleri Şekil 2’ de verilmiştir. Kare 
çekme işlemi öncesinde sac “L” şeklinde dirseğe dayandırılmıştır ve hizalama yapılmıştır (Şekil 3). Kare çekme 

işleminde yağlayıcı olarak “Ferracote® 61 MAL HCL 1” kullanılmıştır [7]. 
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Şekil 2. Kare çekme yüzey ölçüleri. 

 

 
 

Şekil 3. Sacın hizalanması ve kalıp takımı 

 
Bu çalışmada kare çekme testi için 203.2x203.2 mm ölçülerinde kare açınımlı bir sac kullanılmıştır. Trip600 
malzemesinin akma mukavemeti, çekme mukavemeti, homojen uzama, toplam uzama, gerinim pekleşme üssü ve 
mukavemet katsayısı çekme testinden bulunmuştur (Tablo 1) ve çekme eğrisi hazırlanmıştır (Şekil 4). 
 

Tablo 1. Trip600 1.4 mm. malzemesinin mekanik özellikleri. [7] 

 

Akma  

Mukavemeti 

(MPa) 

Mukavemet  

Katsayısı 

(MPa) 

Pekleşme Üssü n Ortalama 

Aniztropik katsayı  

Homojen Uzama 

(%) 

Toplam Uzama 

(%) 

439  1196.18  0.2242  0.930  19.90  28.60  

 
 

Şekil 4. Trip600 malzemesi için Hollomon denklemine göre çekme eğrisi. 
 

Gerinim ölçümleri kare markalama yöntemi kullanılarak, bilgisayar yardımıyla ölçülmüştür. Gerinim dağılımları üç 
kesitte ölçülmüştür. 1. Çizgi haddeleme yönünde, 2. Çizgi diagonel yönde (haddeleme doğrultusuna 45° lik açı 
yapacak şekilde) ve 3. Çizgi haddeleme doğrultusuna dik yönde alınmıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Gerilimlerin ölçümlerin yapıldığı yönler ve kare markalama yapılmış taslak fotoğrafı. [7] 

 
Deneysel veriler toplanırken, sac merkezi orjin kabul edilmiştir ve kesit sonuçları buna göre değerlendirilmiştir. 
 
Sonlu Elemanlar Analizi 
 

Öncelikle deneyin benzetimi için Pro Engineer yazılımı kullanılarak geometrik model hazırlanmıştır. Model 
üzerinde simetri şartları bulunduğundan, gerçek kalıbın ¼’ ü modellenmiştir. Hazırlanan model üzerinde Eta 
Dynaform 5.5 yazılımı ile sonlu elemanlar ağı oluşturulmuştur ve gerekli yüklemeler yapılmıştır. Hazırlanan sonlu 
elemanlar modeli Ls – Dyna yazılımı ile çözülmüştür. Analiz sonuçlarını etkileyen model değişkenleri; ağ yapısı 
hassasiyeti, çekme hızı ve sac açınım boyutları olarak ele alınmıştır. Deney veriler; zımba kuvveti, asal gerinimler, 
kalınlık ve yırtılma yüksekliğidir. Sonlu elemanlar modeli ile deney verileri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar 
sonucu deneysel verilere en yakın sonuç veren model belirlenmiştir. Belirlenen modele göre şekillendirme sınır 
grafiği incelenmiş ve sonuçları irdelenmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. İş akış planı 

 
Sonlu elemanlar yönteminde model, ağ yapısından oluşmaktadır. Ağ yapısı hazırlamak için “Iges” formatında 
kaydedilen yüzey modeli; Eta Dynaform [8]  programına aktarıldı. Aktarılan model üzerinden ağ yapısı hazırlandı 
(Şekil 7). 
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Şekil 7. Ağ yapısı oluşturulmuş kalıp takımı 

 
Şekillendirme işlemine etki eden çok sayıda parametre bulunmaktadır. Bunlar tutucu kuvveti, çekme 
(şekillendirme) hızı, yağlama (sürtünme katsayısı), vb. değişkenlerdir. Bilgisayar ortamında bu değişkenlerin 
yanında ağ modelide değişkenlere eklenmelidir. Ağ modelinde eleman sayısının artması, hassasiyeti 
arttırmaktadır. Çalışma içerisinde kullanılan taslak I için farklı modeller hazırlandı. Bu modellerde değişkenler ağ 
yapısı ve çekme hızıdır. Bu çalışmada iki farklı değişkenle, üç farklı model elde edilmiştir (Tablo 2). Burada farklı 
sayısal analiz durumları “Model” ön adlandırılması ile numaralandırıldı. 
 

Tablo 2. Hazırlanan modeller ve değişkenleri 

 

Model  Eleman Büyüklüğü (mm)  Kalıp Hızı (mm/sn)  

Model 1  2 mm  2000 mm/sn  

Model 2  2 mm  100 mm/sn  

Model 3  1 mm  100 mm/sn  

 
Deney modellerinde eksenel simetri şartları vardır. Böylece ¼ lük bir model ortaya çıkmıştır. Bu işlem sonlu 
elemanlar çözümleme süresini kısaltmaya yönelik yapılmıştır. Bunun yanında simetri şartları oluştuğu için 
herhangi bir hata oluşmayacaktır. Buna göre sınır koşulları tanımlanmıştır. Sonuçlar alınırken belli kesitler 
öngörülmüştür. Kesit 1, haddeleme yönünde, Kesit 2, diagonel yönde (haddeleme doğrultusuna 45° lik açı 
yapacak şekilde) ve Kesit 3, haddeleme doğrultusuna dik yönde alınmıştır (Şekil 8). 
 

 
 

Şekil 8. Sonuçların alındığı kesitlerin gösterilmesi 

 
Ls – Dyna çözücüsün yapılacak işlemleri ve özellikleri okuduğu dosya, ASCII dosyadır. Bu dosya içerisinde 
malzemenin özelliklerinin bulunduğu satırlar “Malzeme Kartı” olarak adlandırılır. Malzeme kartı, seçilen malzeme 
modeline göre değişik özellikler istemektedir. Malzeme kartına seçilen malzeme modelinin istediği veriler girilir. 
Tez içerisinde kullanılan malzeme modeli “Mat Transversely Anisotropic Elastic Plasic [9]”dir. Bu malzeme modeli, 
sac metal şekillendirme işlemlerindeki aniztropik malzemelerde kullanılır. Sadece çapraz aniztropi dikkate alınır. 
İsteğe göre gerilme, efektif plastik gerilme - gerinim eğrisi tanımlanabilmektedir. Bu malzeme modelinde pekleşme 
üssü ve mukavemet katsayısı kullanılabilmektedir. Malzeme özellikleri tanımlandıktan sonra, sacın ağ yapısının 
formülasyonu gerekmektedir. Bunun için model eleman formülasyonu olarak kullanılan kart “Section Shell” dir 
[10]. Kabuk kesit (Section Shell) kartında elemanların formülasyonu ve kesit yönünde kullanılacak enterpolasyon 
noktalarını tanımlar. SE elastik – plastik kabuk elemanı formülasyonu olarak Hughes-Liu kullanılmıştır. 
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Genel tasarıma bakıldığında modelde zımba, tutucu ve kalıp bulunmaktadır. Burada zımba hareketsizdir ve kalıp 
tarafından üzerine etkiyen kuvvet ölçülmüştür. Kalıp, sabit hızla taslağa etki etmektedir. Tutucu ise, kalıbın etkidiği 
taslağı sabit bir kuvvetle tutmaktadır. Burada amaç kalıp ile şekillendirilen taslağın içeri akmasını engellemektir. 
Taslağın içeri akmasını engellemek, tutucu kuvvetine bağlıdır. 49.02 mm kalıp strok mesafesinde sac üzerinde 
yırtılma deneysel olarak görülmüştür. Kalıp Model 1’de 2000 mm/sn, Model 2 ve Model 3’de ise 100 mm/sn hızla 
hareket edecektir. Tam kare çekme işleminde tutucu kuvveti 94 kN. dur. Sonlu elemanlar yönteminde ise ¼ model 
kullanıldığından dolayı kuvvetin de ¼ oranın da olması gerekmektedir. Bu sebeple tüm modellerde tutucu kuvveti 
23.5 kN dur. 
 
Trip600 malzemesi kullanılarak yapılan çözümlemeler sonucunda 3 model ve deneysel verilerin karşılaştırılması 
yapıldı. Karşılaştırmalar; majör gerinimler, minör gerinimler ve kalınlık değişimleri iki farklı kesit için yapılmıştır. 
Kesit 1 ve Kesit 3 için sonuçlar sonlu elemanlar yönteminde aynıdır. Bu sebeple değerlerin Kesit 1 ve Kesit 2 
karşılaştırılması yeterlidir. 
 

Sonuçlar ve Tartışma 
 

Deneysel zımba kuvvet eğrisi ile sonlu elemanlar zımba kuvvet eğrileri karşılaştırıldığında (Şekil 9) eğri 
karakteristiklerinin benzer olduğu gözlemlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 9. Zımba kuvvet eğrileri 

 
Deneysel sonuçlarda en yüksek zımba kuvveti 66 kN olurken, Model 2 de 68 kN, Model 1 ve Model 3 de 71 kN 
olmuştur. Model sonuçlarımız kendi aralarında incelendiğinde ise deneysel zımba kuvvet eğrisine en yakın değer 
Model 2’de elde edilmiştir. 
 
Majör gerinim grafiklerinde (Şekil 10) deneysel veri ile sonlu elemanlar modellerinin verileri karşılaştırılmıştır. Kesit 
1’ de radüslü bölgede sonlu elemanlar modelinde bulunan majör gerinimlerin, deneysel verilerle paralel olduğu 
görülmektedir. Kesit 2’ de ise zımba omuz bölgesinde başlayan majör gerinim artışı, tüm omuz boyunca devam 
etmiş ve deneysel veri ile paralellik göstermiştir. Deneysel veri ile sonlu elemanlar sonuçları karşılaştırıldığında 
omuz bölgesi % 19 majör gerinim değerini göstermiştir. Sonlu elemanlar model sonuçları incelendiğinde asıl 
majör gerinim bölgesinin, omuz altında olduğu görülmektedir. Bunun sebebi kalıp ile tutucu arasında belli bir 
kuvvette tutulan sacın çekilmeye zorlandıkça uzamaya çalışmasıdır. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
Şekil 10. (a) Kesit 1 (b) Kesit 2 – Majör gerinim eğrileri 

 
Minör gerinim grafiklerinde (Şekil 11) deneysel veri ile sonlu elemanlar modellerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. 
Sonlu elemanlar sonuçları incelendiğinde Kesit 1’ de minör gerinim genel olarak % 2 olmuştur. Deneysel veri 
incelendiğinde ise radüs bölgesi hariç diğer bölgelerde minör gerinimin olmadığı görülmektedir. Radüs bölgesinde 
deneysel veride ise minör gerinim% 2 olmuştur. Kesit 1’ de majör gerinimler ile birlikte minör gerinimler 
incelendiğinde, “tek eksenli gerinim” olduğu görülmüştür. Kesit 2 incelendiğinde zımba omuz bölgesinde minör 
gerinim deneysel olarak da, sonlu elemanlar model sonuçları olarak da artmıştır. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Şekil 11. (a) Kesit 1 (b) Kesit 2 – Minör gerinim eğrileri 

 

Kalınlık grafikleri incelendiğinde (Şekil 12), Kesit 1, radüs bölgesinde deneysel olarak 0.15 mm olan incelme, 
sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığında 0.5 mm olmuştur. Deneysel veri, sonlu elemanlar yöntemine göre iki kat 
daha fazla incelmiştir. Deneysel veride 1.25 mm, sonlu elemanlar sonuçlarında 1.35 mm. olan kalınlık, sonuçlarda 
hata olduğunu belirgin şekilde ortaya koymuştur. Kesit 2 incelendiğinde ise omuz bölgesinde bu fark artmıştır. 
Deneysel veri yaklaşık 1 mm. kalıklıkta iken, sonlu elemanlar çözümü 1.2 mm. kalınlıkta kalmıştır. Omuz 
bölgesinde çift eksenli orantısal gerinim olduğu majör ve minör gerinimler incelenirken görülmüştür. Bu bölgede 
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yırtılma beklenmektedir. Çift eksenli gerinim bölgesinde deneysel olarak malzemeye bağlı incelme, sonlu 
elemanlar yöntemine göre daha fazladır. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Şekil 12. (a) Kesit 1 (b) Kesit 2 – Kalınlık dağılımı 
 

Şekillendirme sınır grafikleri klasik çeliklerde yırtılma olacak bölgeyi öngörürler. Klasik çeliklerde bu yaklaşım 
büyük başarı kazanmıştır. Fakat günümüzde yüksek mukavemetli çeliklerin kullanılması, şekillendirme sınır 
grafiklerinin farklı yapıdaki bu çelik sınıflarında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak ne derecede başarı 
sağlayacağı bilinmemektedir. Deneysel sonuçlar ile sonlu elemanlar sonuçları karşılaştırıldığında doğru sonuçlar 
veren majör ve minör gerinimler, şekillendirme sınır grafiklerindeki verilerdir. Bu gerinimler kullanılarak 
şekillendirme sınır grafikleri oluşturulur. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak hazırlanan 3 model içerisinde, 
deneysel sonuçlara en yakın sonuçları veren ve en hassas çözüm yapan (1mm eleman boyu) model; Model 3’ 
tür. Şekillendirme sınır grafikleri incelenirken Model 3 üzerinden gösterim yapılacaktır. Buna göre deneysel olarak 
yırtılma 49.02 mm. de görülmüştür. Aynı durumda sonlu elemanlar çözüm yöntemi kullanılarak deneysel olarak 
bulunan şekillendirme sınır eğrisi ve Keeler denklemine göre bulunan şekillendirme sınır eğrisi kullanılarak ŞSG 
incelenmiştir. Deneysel yüzeyde markalama işlemi üst yüzeyde yapıldığından, sonlu elemanlar yöntemi 
kullanılarak hazırlanan modelden sonuçlar üst yüzeyden alınmıştır. 
 
Model 3, deneysel ŞSE üzerinden incelendiğinde yırtılma oluşması düşünülen bölgede (omuzda) , yırtılma riski 
dahi görülmemiştir. Majör ve minör gerinimler, deneysel ve sonlu elemanlar yönteminde yakın sonuçlar vermesine 
rağmen ŞSG üzerinde yırtılma görülmemesi, şekillendirme sınır grafiklerinin yüksek mukavemetli çeliklerde 
uygulanamadığını gösterir. Aynı durumda, Keeler formülü sonucu oluşan şekillendirme sınır eğrisi kullanıldığında 
da durum değişmemiştir (Şekil 13). 
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Şekil 13. 49.02 mm yükseklik için Keeler ŞSE göre Model 3 

 
Şekillendirme sınır grafiklerinde (ŞSG) majör ve minör gerinimler kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar sonuçlarının 
verdiği majör ve minör gerinimler yırtılma yüksekliğini doğru tahmin edeceği varsayılmaktadır. Çekme testi, 
yırtılma yüksekliğine kadar devam ettiğinde ilk yırtılma 49.02 mm. de görülmüştür. Aynı çekme yüksekliği sonlu 
elemanlar modelinde uygulandığında ise yırtılmayı göstermesi beklenmesine rağmen, başarılı olamamıştır. 
Kalınlık dağılımları ele alındığında, deneysel veri ile sonlu elemanlar sonuçları arasındaki hata, yırtılma 
yüksekliğinin belirlenmesinde birincil dereceden önemli olmuştur. Sonlu elemanlar modeli kalınlığı doğru tahmin 
edemediği için yırtılma görülmemiştir. Sonlu elemanlar modelinde kalınlığı da dikkate alan model formülasyonu 
kullanarak yapılan çözümleme, daha doğru sonuç alınmasını sağlayabilir. 
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Abstract  
 
In the present study, the mechanical properties of TRIP 800 steel were characterized by tensile tests over a 
temperature range of 25 ≤T≤225 ◦C at strain rates ranging from 0.0017 to 0.33s

−1
. Microstructural observation 

performed and volume fractions of retained austenite were measured at various temperatures and strain rates. 
The results show that the mechanical properties of TRIP 800 steel are primarily influenced by the strain induced 
transformation behavior of retained austenite, which is related to strain rate and testing temperature. The tensile 
strength of the TRIP steel appears to be much less sensitive to strain rate than temperature. The variation in 
mechanical properties with temperature and strain rate was related to the effects of dynamic strain aging, 
tempering of banite, high temperature softening, and the volume fractions of retained austenite.  
 
 
Keywords: TRIP800 steel; Retained austenite; Strain rate; Mechanical properties. 

 
 
 

1. Introduction 
 
The demand for transformation induced plasticity (TRIP) steel with excellent ductility has increased in the 
automotive industry in order to improve manufacturability, safety, crashworthiness performance and to reduce 
weight [1]. In spite of their higher specific weight, compared to other materials like aluminium, magnesium, 
composites and plastics, multiphase steels give steel a highly competitive edge in car body construction 
applications.TRIP steel has a multi-phase microstructure consisting of metastable retained austenite in a ferrite 
matrix along with small amounts of bainite and a little martensite [2,3]. Upon subsequent application of an external 
mechanical or thermal load, grains of retained austenite can transform into martensite. This phase transition is 
accompanied by a change in shape that induces plasticity in the surrounding phases, a phenomenon that is often 
referred to as the TRIP effect [4]. The high ductility of this type of steel results from the deformation-induced 
transformation of metastable retained austenite to martensite under plastic strain. During the transformation, 
retained face centered cubic (FCC) austenite transforms to body centered cubic martensite with increasing strain 
and this leads to improved strength [5,6].This transformation is accompanied by a volume expansion and provides 
a localized work hardening effect, which delays the onset of local necking and ultimately leads to higher uniform 
and total elongation [7].The soft ferrite phase provides ductility and toughness, while the hard martensite provides 
strength [8]. 
 
There are significant numbers of studies about TRIP steels. These studies mostly focused on the transformation 
behavior of retained austenite in uniaxial tension [9-11], individual behavior of constituent phases in TRIP steels 
[12,13], correlation between different microstructural features and mechanical properties [14,15], effects of the 
deformation mode [16,17] 

 
and the kinetics of retained austenite transformation over large range of strain rates 

[18]. There are a small number of works available in the literature about the influence of temperature and strain 
rate on the deformation behavior of TRIP steels, but in general, these studies focused on one of these two 
parameters. On the other hand, direct comparison of results obtained in different works, to determine the 
influence of temperature and strain rate on mechanical properties, may not be simple because the stability of 
austenite depends also on other factors such as morphology, size of retained austenite, chemical composition of 
steel and annealing parameters. For these reasons, some aspects on the simultaneous effects of temperature 
and strain rate on the transformation behavior of retained austenite and mechanical properties of TRIP steel are 
still not clear and require extensive amount of researches. The principal aim of the present work is to determine 
the simultaneous effects of temperature and strain rate on the deformation behavior of cold-rolled TRIP800 steel.  
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2. Experimental procedure 
 

In this study, commercially available cold-rolled TRIP800 sheet steel produced by Arcelor Mittal is used. The 
chemical composition of the steel is presented in Table1.  
 

Table.1 Chemical composition of the TRIP800 steel (wt.%) 
 

C Mn Cr Ni Si P Al S Fe 

0.195 1.48 0.015 0.031 1.43 0.011 0.026 0.0026 96.3 

 
The specimens tested in a uniaxial tension were prepared from a sheet in a thickness of 1.5 mm in the rolling 
directions according to the ASTM-E8M standard with a 50 mm gage length. The uniaxial tensile tests were 
performed on a Shimadzu Autograph 100 kN testing machine to study the strain rate and temperature effect on 
the deformation behavior of this steel. The specimens were deformed at temperatures of 25, 75, 125, 175 and 
225 °C and with the strain rates of 0.0017, 0.042, 0.16 and 0.33s

-1
. Three specimens were tested under each 

experimental condition in order to ensure the reliability of the experimental results. The temperature was 
controlled with a Shimadzu autograph thermostatic chamber which has ±2 sensitivity. 
 
Microstructural analyses were performed by using an optical microscope. Surface of the specimens tested were 
mechanically grounded, polished, and etched with 5% nital and rinsed with pure water, followed by etching in a 
10% sodium metabisulphite solution. The volume fraction of retained austenite of TRIP800 steel was determined 
by an Rigaku X-ray diffractometer using Cu Kα radiation based on integrated intensity of ferrite and austenite 
peaks using the equation Vγ=1.4Iγ / (Iα+1.4Iγ) [19]. Where Iγ is the average integrated intensity obtained at the 
(220)γ and (311)γ peaks, and Iα is that obtained at the (211)α peak.  

 
The volume fraction of retained austenite was measured at different temperatures ranging from 25 to 225 

o
C at 

various levels of strain and strain rate from interrupted uniaxial tensile tests. These data were presented as 
volume fraction changes of retained austenite as a function of true strain. 
 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Microstructural examination 
 
The optical micrograph taken from the mid-plane along the rolling direction of an as-received sample of TRIP800 
steel sheet after etching is shown in Fig.1.  
 

 
 

Fig. 1: Light optical micrograph of an as-received TRIP800 sample 
 

With these etchants retained austenite appears white, ferrite appears grey, and bainite and martensite appear 
black. The equiaxed microstructure consists of equiaxed grains of intercritical ferrite surrounded by discrete 
particles of martensite/retained austenite and bainite. Bainite appears as an irregular phase adjacent to 
martensite/retained austenite. 

 
3.2. Transformation of retained austenite  
 

Fig.2. shows volume fraction changes of retained austenite as a function of true strain at various temperatures 
and strain rates for TRIP800 steel.  
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Fig.2. Volume fraction changes of retained austenite as a function of true strain at various temperatures and strain 
rates 

 
The results reveal that the retained austenite content reduces with an increase in tensile strain at various 
temperatures and strain rates. At the same temperature, higher strain rate results in less transformation of the 
retained austenite. Higher testing temperature also results in more untransformed retained austenite at the same 
strain rate. But the amount of retained austenite that transform is not influenced much by strain rate. It is almost 
independent of strain rate. The amount of the initial retained austenite that transforms into martensite during 
tensile deformation at necking zone is about 85, 41 and 15% in the samples tested at 25, 125 and 225

o
C at 0.017 

s
−1

. The result above indicates that the stability of retained austenite remarkably increases with the rise in 
temperature, which possibly results in seriously thermal softening and decreases transformed volume fraction of 
retained austenite under high-rate deformation. Sugitomo et al [20] studied the temperature dependence of 
stability of retained austenite in TRIP steel under lower rate deformation and pointed out that with increasing 
testing temperature, the strain-induced transformation of retained austenite is suppressed gradually, and retained 
austenite becomes more stable against straining. 

 
3.3. Mechanical properties of TRIP800 steel at various temperature and strain rates 
 
Fig.3 shows the yield stress (YS) and ultimate tensile strength (UTS) values of the TRIP steel as a function of 
testing temperature and strain rate.  
 

 
 

Fig. 3: Ultimate and yield tensile strength of TRIP800 steel as a function of the testing temperature and strain rate. 
 

It's seen that both YS and UTS decrease with increasing temperature initially, but then increase slightly as the 
temperature is increased further. At the testing temperature of   125°C, the values of both YS and UTS are 
minimum, and are almost independent on the strain rate. This temperature would be the optimal cold forming 
temperature for the TRIP steel. 
 
Akbarpour [21] pointed out that a change in YS and UTS with increasing temperature could be related with the 
effects of thermally activated plastic flow, tempering of bainite and amount of retained austenite that transforms to 
martensite during deformation, in addition dynamic strain aging at the temperatures that serrated flows have been 
seen. The decrease in YS and UTS with temperature is considered to be related to the amount of retained 
austenite that transforms to martensite. With increasing temperature, retained austenite transformation is 
retarded. At high temperatures, besides the dynamic strain aging hardening effect, there is also a high 
temperature softening effect. Tempering of bainite decreases the strength and contributes to high temperature 
softening. At higher temperatures, the dynamic strain aging effect is decreased with increasing temperature, but it 
is still dominant up to about 225°C, and above this temperature the softening effects may be become dominant. It 
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can also be seen from Fig. 4 that YS increases with increasing strain rate while UTS decreases. The decrease of 
UTS is mainly because of the decrease in the amount of martensitic transformation due to the adiabatic heating of 
the specimen. The volume fraction of martensite is decreased with increasing of the strain rate due to the 
adiabatic temperature rise under high strain rates [22,23]. Although the process of martensitic transformation is 
weakened with increasing of strain rate, volume fraction of martensite still increases with strain during deformation 
at high strain rate. At temperatures above 125

o
C, Fig. 3 shows that the UTS, increase with testing temperature, 

and a maximum is found for the samples tested at 0.017 s
−1

 at 225
o
C. This behavior is mainly related to the 

evolution of the retained austenite content at different strain rates and temperatures. 
 
Fig. 4 shows the total true strain of the TRIP steel as a function of tensile testing temperature and strain rate. A 
decrease in the total true strain for increasing strain rate was observed at a given testing temperature. The 
possible explanations of this behavior are that at high strain rate, the large multiplication of dislocations around 
hard phases makes slip difficult, and the rate at which the ferrite matrix is strengthened increases. In strain 
concentration areas, retained austenite can transform to martensite. It is evident that total true strain in each 
strain rate has maximum values somewhere between 25 and 175°C. With increasing strain rate, the total true 
strain is decreased and its maximum value shifts to lower temperatures and becomes broader. To determine the 
exact temperature for the maximum value of the total true strain, more data point in this interval would be needed.  
 

 
 

Fig.4. The total true strain of TRIP800 steel as a function of tensile testing temperature and strain rate 
 

The temperature rise, strain rate and retained austenite transformation at the same strain rate are the 
main factors effecting the total elongation. The temperature rise leads to a softer material matrix at 
middle strain rates. The increase in the strain rate retards cross slip and multiples dislocations, 
subsequently increases the resistance to ductile ruptures and slows the abrupt rupture after necking 
[24].The total elongation is strongly related to the volume fraction of the untransformed retained 
austenite. At low strain rate, long duration time promotes defect production in alloys, which is 
beneficial for the retained austenite transformation to martensite [24]. Retained austenite will also be 
more stable when the test temperature is raised. 
 
The strain hardening is an ability of material to strengthen or harden with increasing strain level and is 
one of the most important properties influencing the formability of sheet metals. The strain hardening 
coefficient is determined by the dependence of the flow stress on the level of strain. In materials with a 
high value, the flow stress increase rapidly with strain. A high value is also an indication of good 
formability in a stretching operation. In the region of uniform elongation, the strain hardening 

coefficient is defined as ln / lnn d d   where σ is the true stress and ε is the true strain. The 

values of the strain hardening coefficient were calculated and the variations with temperature were 
plotted in Fig. 5.  
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Fig. 5. Strain hardening coefficient of TRIP 800 steel as a function of the testing temperature and strain rate 
 
As it is seen from Fig.5 strain hardening coefficient (n) decrease significantly with increasing temperature up to 
175°C initially, but then increase slightly as the temperature is increased further. Similar behavior was observed 
for each strain rates. Strain hardening coefficient of TRIP800 steel is also decreased with increasing strain rate at 
various temperature because of the gradual decrease of transformed martensite during deformation. This 
tendency implies that the deformation temperature has a significant effect on strain hardening coefficient of 
TRIP800 steel. A maximum value of n was found for the samples tested at the temperature of 25

◦
C and the strain 

rate of 0.042 s
-1

 which would be optimal forming temperature and strain rate in stretching operation for the 
TRIP800 steel. 
 

4. Conclusions 
 

1. Both temperature and strain rate affect the volume fractions of retained austenite that transform into 
martensite. With increasing the temperature, the strain-induced transformation of retained austenite is 
retarded, and the retained austenite becomes more stable against straining. The amount of retained austenite 
that transform is not influenced much by strain rate. It is almost independent of strain rate 

2. At testing temperatures below 175 
o
C, the amount of retained austenite that transforms to martensite 

decreases gradually when the testing temperature is increased, and is almost independent of strain rate. 
3. The mechanical behavior of TRIP800 steel is also sensitive to both the strain rate and the temperature. With 

increasing temperature, the tensile strength is reduced and the mechanical properties generally deteriorate. 
The tensile strength is less sensitive to strain rate. Excellent mechanical properties were obtained at 25

o
C. 

4. Both YS and UTS have minimum values at the temperature of   125°C, independent of strain rate, which would 
be the optimal cold forming temperature for the TRIP steel.  

5. A maximum value of n was found for the samples tested at the temperature of 25
◦
C and the strain rate of 0.042 

s
-1

 which would be optimal forming temperature and strain rate in stretching operation for the TRIP800 steel. 
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Abstract 
 
Excellent formability of the IF-steel provides great advantages for room temperature sheet metal forming 
applications. The major application area of IF-steel is automotive industry where deep drawing is extensively used 
for fabrication of the automobile body panels. On the other hand, low strength of IF-steel due to the ferritic 
microstructure can be regarded as a drawback. One may expect an important contribution to the performance of 
IF-steels in automotive industry aiming to form lighter and more durable car bodies by increasing their strength. 
Considering its microstructure, grain refinement seems to be the only method to increase strength of IF-steels. 
However, the effect grain refinement down to sub-micron level on the formability behavior of IF-steels has not 
been revealed yet.  
 
In the current study,  Ti-stabilized IF-steel were severe plastically deformed using multi-pass ECAE/P following 
route-C up to eight passes at room temperature in order to refine the grain size down to submicron level. 
Formability of coarse-grained and ultrafine-grained (UFG) IF-steel was determined using miniaturized Erichsen 
tests. ECAE processing in route-C have reflected an Erichsen index close to as-received condition. These results 
prove the possibility to produce a high strength and formable IF-steels with multi-pass ECAE processing. 

 

1. Introduction 
 
Materials with grain sizes in the range of 100-1000mm have been named as ultra-fine-grained (UFG) materials 
[1]. It has been well established that the UFG materials reflected extraordinary mechanical properties compared 
to coarse grained (CG) counterparts [2]. In general high strength accompanied with adequate ductility can be 
established with grain refinement down to submicron grain size ranges [3]. Also some mechanical properties like 
fatigue strength [4] and fatigue life [5], impact toughness [6, 7], brittle to ductile transition temperature [8, 9] can 
be improved by the formation of UFG microstructure. Enhanced mechanical properties of the UFG materials have 
been found capable to increase material performance and efficiency in engineering applications.  
 
Severe plastic deformation (SPD) is one of the most effective methods that can be used for  the production of 
UFG materials [10]. In SPD methods the billets were severe plastically deformed without any considerable 
change in billet dimensions which can not be obtained with classical metal forming procedures like rolling, 
extrusion, wire drawing and forging [10]. This makes possible to apply SPD methods to the billets several times to 
accumulate a high amount of strains. Various SPD methods such as equal channel angular extrusion/pressing 
(ECAE/P) [11, 12], high pressure torsion (HPT) [13], accumulative roll bonding (ARB) [9], multi-directional 
isothermal forging (MIF) [14] have been developed so far . Among these methods, the ECAE has been attracted 
more attention due to the important advantages such as larger billet dimensions, higher applicable strain in each 
pass [12], more homogeneous deformation through the billet cross-section [12], compatibility to scale-up for 
industrial applications [15], ease to control grain size [12], morphology and texture [12, 15].  
 
IF-steel is newly developed type of the steel containing very low amounts of interstitial atoms like C, N and O in its 
ferritic microstructure [16]. Decreased interstitials content causes IF-steel to reflect excellent formability and high 
planar anisotropy that provides important benefits for the industries using sheet metal forming applications [17]. 
Automotive industry is one of the major application areas of IF-steel which is used in deep drawing of the car body 
panels. On the other hand, low strength of IF-steel due to the ferritic microstructure can be regarded as a 
drawback. Increasing the strength of IF-steel may provide an important contribution to its performance especially 
for the automotive industry aiming to form lighter and more durable car bodies. However, mono-phase ferritic 
microstructure limits the strengthening methods with the grain refinement by plastic deformation. Up to now 
mechanical properties of the ECAE processed UFG IF-steel have been well investigated. In general, previous 
studies addressed that UFG IF-steel reflects a superior strength with acceptable uniaxial tensile ductility [18] and 
better low cycle fatigue performance compared to the CG counterparts [4, 19]. However formability as a key 
mechanical property considering the applications of the IF-steel has not been investigated comprehensively. Thus 
the purpose of the current study is to investigate formability of the UFG IF-steel produced with multi-pass ECAE 
processing.  
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2. Experimental Procedure 
 
Ti-stabilized IF-steel with the chemical composition of 0.004 wt.% C, 0.012 wt.% Si, 0.2 wt.% Mn, 0.012 wt.% P, 
0.009wt. %S, 0.1 wt.% Ti and balance Fe was used in the present  study. For ECAE processing, the billets with 
the dimensions of 25x25x150 mm

3
 were machined from the hot-rolled initial plates, such that the longitudinal 

direction of each billet coincided with the initial rolling direction. The billets were processed using an ECAE die 
system with a sharp 90° channel cross-section angles up to 8 passes fallowing route-C (the billet was rotated 
180° at the same direction between each pass). Billets were were extruded at room temperature at a rate of 2.5 
mm.s

-1
. 

 
Optical microscopy (OM) and transmission electron microscopy (TEM) were utilized to observe the microstructure 
of as-received and UFG steels, respectively. The samples for optical examination were prepared using standard 
polishing techniques and then etched with Marshall’s reagent. For TEM investigation, 0.5 mm thick discs were 
sectioned from the transverse planes (perpendicular to the extrusion direction) of the extruded billets (Fig. 1(a)), 
and then mechanically ground and polished down to 0.15 mm thick foils. Large electron-transparent areas were 
obtained in these foils by conventional twin jet polishing utilizing a 5 % perchloric acid solution under an applied 
potential of 25 V at 233 K (-40 °C). TEM was conducted using a Philips CM-200 microscope operated at a 
nominal voltage of 200 kV. Tensile properties were determined on dog-bone shaped samples with gage section of 
1.2 mm x 3 mm x 8 mm using uniaxial tensile tests at a strain rate of 5.4x10

-4
 s

-1
. Tensile axis of the samples 

were oriented parallel to the extrusion direction as illustrated in Fig. 1(a).  
 
Formability was performed using Erichsen test technique. The Erichsen test samples with the dimensions of 25 
mm x 25 mm 0.9 mm were sectioned from the transverse plane of the extruded billets using wire-EDM (Fig 1(b)). 
The surfaces of test samples were grinded using emery paper down to grid size of 1000 and then polished with a 
1 µm alumina solution. The tests were conducted using a miniaturized Erichsen die system attached to an Instron 
3220 universal tension and compression testing machine. The dimensions of this test fixture were 45% of 
standard (ISO-EN 20482) Erichsen test fixture. Schematic illustration of the die used was depicted in Fig. 1(b).  
The load-displacement data was collected during the tests performed with a punch speed of 0.01 mm/s without 
lubrication.  Erichsen index (EI) and the load corresponding to Erichsen index (FEI) were evaluated from the load-
displacement curves. Surface morphologies of the samples after Erichsen tests were examined using a JEOL 
JSM 6400 scanning electron microscope (SEM) operated in secondary electron mode at 15 keV. 

 

 
 

Figure 1. Schematic illustration of (a) position of the samples in billet and (b) Erichsen test dies. 

 

3. Results and discussion 
 
3.1. Microstructure and uniaxial tensile properties 
 
Microstructure of as-received IF-steel was consisted of coarse and mostly equiaxed ferrite grains with a mean 

grain size of 30±10 m(Figure 2). ECAE processing strongly affected the microstructure of the CG IF-steel. In 
General, ECAE processing refined microstructure effectively. After first pass, initially coarse grains were divided 
into sub-grains that mainly separated by low angle grain boundaries (LAGBs) that formed by the accumulation 
and rearrangement of the dislocation at the grain interior regions. The sub-grains was mainly elongated due to 

applied shear deformation at the corner of the channels. Thickness of the sub-grains varied in the 0.6- 2 m 

range, and length of the sub-grains was in the range of 1-4 m. Multi-pass ECAE processing affected both grain 
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size and grain morphology (Figure 2). Grain size was continued to decrease with increasing number of passes 

and reached to about 1.3 m and 1.2 m after 2 (Figure 3(b)) and 4 (Figure 3(c)) passes of ECAE processing. A 

UFG microstructure with a mean grain size of 0.82 m was formed after 8 passes (Figure 3(d)). Also, grain 
morphology have transformed from elongated type to equiaxed type. This is because of the reverse effect of the 
shear stress by 180° rotating of the billet between the successive passes. 
 
Stress-strain curves obtained with uniaxial tensile test were given in Figure 4. Mechanical properties determined 
from these curves were also given in Table 1. The Cg (as-received) IF-steel reflected limited strength but high 
ductility. Yield strength and tensile strength was determined as 106 MPa and 232 MPa, respectively. Elongation 
to failure and the uniform elongation were 53.0% and 25.1%, respectively, which means that about half of the total 
elongation occurred in the uniform elongation region.  The ECAE processing has a strongly effect on the tensile 
behavior of as-received IF-steel. In general, stress-strain curves reached to the peak point right after yielding with 
a limited uniform elongation range. Large amount of total elongation occurred with neck formation due to localized 
shear. Hence, it can be concluded that the UFG IF-steel resulted in the reduction of strain hardening capacity and 
caused to early onset of necking.  
 
Yield strength and tensile strength of IF-steel were increased with ECAE processing. After 1 pass, yield strength 
and tensile strength were reached to about 406 MPa and 446 MPa, respectively (Table 1). The strength values 
increases with increasing the number of passes. Yield strength after 2, 4, 8 passes were determined as 429 MPa, 
527 MPa and 583 MPa, and tensile strength of the corresponding number of passes reached to about 529 MPa, 
554 MPa and 601 MPa, respectively (Table 1). On the other hand, ductility of the IF-steel was decreased 
considerably after first pass. Uniform elongation and elongation to failure were determined as 1.3% and 15.1% 
respectively. Further processing has slightly affected ductility values. After 8 passes, uniform elongation and 
elongation to failure of the IF-steel were determined as 1.9% and 12.5%, respectively.  Substantial increase in 
strength is mainly due to the extensive grain refinement (Hall-Petch effect) and stored dislocations (dislocation 
hardening) in the UFG microstructure [7, 20]. Considerable decrease in ductility after ECAE processing can be 
attributed to the early onset of necking due to limited strain hardening of the UFG microstructure [21-23]. The 
results obtained here are in good agreement with the results reported earlier. Limited strain hardening was 
reported especially for the single-phase UFG materials such as Cu [22] and Al [23]. The limited strain hardening 
behavior of the UFG materials was explained in terms of limited dislocation interactions during uniaxial tensile test 
[21, 22]. Microstructure of the UFG materials consists of refined grains surrounded by strain induced dislocation 
boundaries. Therefore, the free path of dislocation is lower than that of as-received microstructure. Also, strain 
induced grain boundaries in microstructure of UFG materials act as dislocation traps which decrease the possible 
dislocation interaction through a short dislocation free path. 

 

 
 

Figure 2. Optical micrograph of as-received IF-steel. 
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Figure 3. TEM micrographs of IF-steel (a) 1 pass, (b) 2 passes (c) 4 passes and (d) 8 passes. 

 

 
 

Figure 4. Engineering stress strain curves of CG and UFG IF-steels. 

 
3.1. Formability 
 
Load (F)-displacement (X) curves obtained from Erichsen test were represented in Figure 5. Erichsen index (EI) 
as the punch displacement and load at Erichsen index (FEI) showing the punch load at the peak point of the 
curves are given in Table 1. In general, CG and UFG IF-steels reflected identical  load-displacement (Fig. 5). 
However, the F-X curves of UFG sample reached to higher load levels compared to as-received counterpart at 
the same displacement. In addition, it is obvious from Figure 5 that the high load level increased with increasing 
the the number of passes. This is due to the increased strength of IF-steel after ECAE processing.  
 
It is seen from Table 1 that as-received IF-steel deformed to an EI of 4.7mm. After first  ECAE process, the EI 
value slightly decreased to about  4.2 mm. Multi-pass ECAE with  2, 4, and 8 passes  yielded somehow lower EI 
of about 3.7, 3.8 and 4.0 mm, respectively. It is important to note that the EI value after 8 passes is 95% of that of 
as-received IF-steel, which means that the stretch formability of UFG IF-steel is still high enough after the 
formation of UFG microstructure. On the other hand, the FEI vale of the as-received IF steel was increased from 
4605 N to 6386 N after first pass. The FEI values of 2, 4 and 8 passes ECAE processed IF-steel were determined 
as 7186N, 7350N and 7883N, respectively.  
 
Surface appearances after Erichsen testing of CG and ECAE processed (UFG) IF-steel samples were 
represented in Figure 6. Figure 6(a) and 6(b) shows that smoothness of the initially polished surface of the CG 
sample was transformed into rough free surface with well known orange peel effect formation after the Erichsen 
test [24].  Orange peel effect generally defined as the relative movement of the of the grain free surfaces in the 
direction normal to dome free surface [24]. This mainly occurs due to the deformation incompatibilities in the 
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neighboring grains as a result of difference in the crystallographic orientation of them. [24, 25]. Such deformation 
incompatibilities are clearly seen in high magnification image given in lower insert of Figure 6(b) where tears that 
formed at the free surface of the grains oriented in different directions compared to the adjacent ones. Surface 
roughening with orange peel effect can be seen through the whole free surface of the CG sample. Figure 6(b) 
represents failure of the sample by circumferentially propagated crack through the grain interior regions. This may 
indicate that crack initiation and propagation take place at the grain interiors with dislocation accumulation-
induced micro-void formation leading to necking. The grain refinement by multi-pass ECAE affected considerably 
the surface morphology of IF-steel during Erichsen Test. It is evident from Figures 6(c)-(d) that deformation bands 
were formed on the one-passed IF-steel sample. These deformation bands can be the sign of deformation 
localization took place during the Erichsen test in similar to that observed in uniaxial tensile tests. Deformation 
localization due to low strain hardenability of severely deformed materials leads to decrease in ductility, which 
gives rise to a lower EI values. Similar surface appearance was observed from the free surface of 2- and 4-
passes ECAE processed sample (Figure 6(c)-(f)). Furthermore, the deformation bands are more pronounced in 
the free surfaces as can be seen in Figure 6(d) and Figure 6(f). This may be occurred due to the increased 
internal energy by dislocation accumulation in the microstructure with increasing number of passes. Dislocation 
accumulated regions leading to deformation band formation may also act as a crack initiation and propagation 
sites during the Erichsen tests. Hence, easier initiation of the cracks may decrease the EI of the 2 and 4 passes 
ECAE processed samples. Interestingly, 8 passes ECAE processed sample reflected more or less smoother 
surface appearance compared to those obtained from 1, 2 and 4 passes ECAE processed samples. As can be 
seen in Figure 6 (i) and (j), more shallow deformation bands were formed at the surface of the 8 passes ECAE 
processed sample. As can be understood from Figure 2(d), equiaxed and well-defined ultra-fine grains were 
formed with a mean grain size of 0.82 
microstructure may decrease stress concentrations and consequently yields slightly higher EI. 

 

 
 

Figure 5. Load (F)-displacement (X) curves of CG and UFG IF-steels. 
 

Table 1. Mechanical properties, erichsen index (EI) and load at Erichsen (FEI) index of CG and UFG IF-steels 
 

Processing  
conditions 

Yield 
strength 
(MPa) 

Tensile 
strength 
(MPa) 

Uniform 
elongation 

(%) 

Elongation 
to failure 

(%) 

Erichsen 
index 

(EI), mm 

Load at 
Erichsen 

index 
(FEI), N 

As-received (CG) 106±01 232±13 25.1±2.2 53.0±1.4 4.7±0.3 4605±525 
1 pass 406±15 446±08 1.3±0.3 15.1±0.2 4.2±0.2 6386±077 

2 passes 479±08 529±20 1.6±0.2 15.8±1.0 3.7±0.9 7186±024 
4 passes 527±09 554±24 1.6±0.3 12.9±1.6 3.8±0.5 7350±545 
8 passes 568±08 601±20 1.9±0.3 12.5±2.4 4.0±0.2 7883±135 

 

3. Conclusion 
 
• Multi pass ECAE processing effectively refined the coarse grained as-received microstructure (mean grain 

 
• The strength of CG IF-steel increased considerably after multi-pass ECAE in the expense of ductility.. For 

respectively, which are 5.4 times and 2.6 times higher than those of the as- f u 
values decreased down to 12.5% and 1.9%, respectively, from 53% and 25.1% in the as-received condition. The 
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increase in strength of UFG IF-steel can be attributed to the heavily deformed structure consisting of refined 
grains/sub-grains with a high density of dislocations. The limited tensile ductility was attributed to the limited strain 
hardenability of the ECAE processed conditions leading to deformation localization.  
• ECAE processing slightly decreased the stretch formability behavior of IF-steel, which is mainly related to the 
limited strain hardening behavior leading to deformation localization But, the EI value of the 8 passes ECAE 
processed IF-steel was %95 of that of as-received one. This indicates that high formability accompanied with high 
strength can be obtained after the formation of UFG microstructure with ECAE. 
• ECAE processing increased the peak load values of IF-steel during Erichsen test. 
 

 
 
Figure 6. Surface appearances of the Erichsen tested samples in conditions of (a)-(b) as-received (CG), (c)-(d) 1 

pass, (e)-(f) 2 passes,  (g)-(h) 4 passes, (i)-(j) 8 passes ECAE processed. 



Saray, O., Pürçek, G.,Karaman, I. and Maier, H.J.   

922 
 

References 

 
[1]  Iwahashi, Y., Wang, J., Horita, Z., Nemoto, M., Langdon, T.G., Principle of equal-channel angular pressing 

for the processing of ultra-fine grained materials, Scripta Mater., vol. 35,143-146, 1996. 
[2]  Valiev, R.Z., Langdon, T.G., Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain 

refinement, Prog. Mater. Sci., vol. 51,881-981, 2006. 
[3]  Wang, Y., Chen, M., Zhou, F., Ma, E., High tensile ductility in a nanostructured metal, Nature, vol. 419,912-

915, 2002. 
[4]  Niendorf, T., Canadinc, D., Maier, H.J., and, I.K., Sutter., S.G., On the fatigue behavior of ultrafine-grained 

interstitial-free steel, Int. J. Mater. Res., vol. 97,1328-1336, 2006. 
[5]  Höppel, H.W., Kautz, M., Xu, C., Murashkin, M., Langdon, T.G., Valiev, R.Z., Mughrabi, H., An overview: 

Fatigue behaviour of ultrafine-grained metals and alloys, Int. J. Fatigue., vol. 28,1001-1010, 2006. 
[6]  Saray, O., Purcek, G., Microstructural evolution and mechanical properties of al-40 wt.%zn alloy processed 

by equal-channel angular extrusion, J Mater. Process. Tech., vol. 209,2488-2498, 2009. 
[7]  Purcek, G., Saray, O., Karaman, I., Kucukomeroglu, T., Effect of severe plastic deformation on tensile 

properties and impact toughness of two-phase zn-40al alloy, Materials Science and Engineering: A, vol. 
490,403-410, 2008. 

[8]  Stolyarov, V.V., Valiev, R.Z., Zhu, Y.T., Enhanced low-temperature impact toughness of nanostructured ti, 
AIP, 2006. 

[9]  Tsuji, N., Okuno, S., Koizumi, Y., Minamino, Y., Toughness of ultrafine grained ferritic steels fabricated by arb 
and annealing process, Mater. Trans., vol. 45,9, 2004 

[10] Azushima, A., Kopp, R., Korhonen, A., Yang, D.Y., Micari, F., Lahoti, G.D., Groche, P., Yanagimoto, J., Tsuji, 
N., Rosochowski, A., Yanagida, A., Severe plastic deformation (spd) processes for metals, CIRP Annals - 
Manufacturing Technology, vol. 57,716-735, 2008. 

[11] Segal, V.M., Materials processing by simple shear, Mater. Sci. Eng. A, vol. 197,157-164, 1995. 
[12] Segal, V.M., Engineering and commercialization of equal channel angular extrusion (ecae), Mater. Sci. Eng. 

A, vol. 386,269-276, 2004. 
[13] Valiev, R.Z., Islamgaliev, R.K., Alexandrov, I.V., Bulk nanostructured materials from severe plastic 

deformation, Prog. Mater. Sci., vol. 45,103-189, 2000. 
[14] Belyakov, A., Gao, W., Miura, H., Sakai, T., Strain-induced grain evolution in polycrystalline copper during 

warm deformation, Metal.l Trans. A, vol. 29,2957-2965, 1998. 
[15] Chaudhury, P.K., Cherukuri, B., Srinivasan, R., Scaling up of equal-channel angular pressing and its effect on 

mechanical properties, microstructure, and hot workability of aa 6061, Materials Science and Engineering: A, 
vol. 410-411,316-318, 2005. 

[16]  Hoile, S., Processing and properties of mild interstitial free steels, Mater. Sci. Tech., vol. 16,1079-1093, 2000. 
[17] Banerjee, K., Verma, A., Venugopalan, T., Improvement of drawability of titanium-stabilized interstitial-free 

steel by optimization of process parameters and texture, Metal.l Trans. A, vol. 39,1410-1425, 2008. 
[18] Bowen, J.R., Gholinia, A., Roberts, S.M., Prangnell, P.B., Analysis of the billet deformation behaviour in equal 

channel angular extrusion, Mater. Sci. Eng. A, vol. 287,87-99, 2000. 
[19] Niendorf, T., Canadinc, D., Maier, H.J., Karaman, I., On the microstructural stability of ultrafine-grained 

interstitial-free steel under cyclic loading, Metal.l Trans. A, vol. 38,1946-1955, 2007. 
[20] Hughes, D.A., Hansen, N., Microstructure and strength of nickel at large strains, Acta Mater., vol. 48,2985-

3004, 2000. 
[21] Shin, D., Plastic flow characteristics of ultrafine grained low carbon steel during tensile deformation, Met. 

Mater. Int., vol. 7,573-577, 2001. 
[22] Wang, Y.M., Ma, E., Three strategies to achieve uniform tensile deformation in a nanostructured metal, Acta 

Mater., vol. 52,1699-1709, 2004. 
[23] Yu, C.Y., Kao, P.W., Chang, C.P., Transition of tensile deformation behaviors in ultrafine-grained aluminum, 

Acta Mater., vol. 53,4019-4028, 2005. 
[24] R, B., Effects of strain localization on surface roughening during sheet forming, Acta Mater., vol. 46,1385-

1401, 1998. 
[25] Wouters, O., Vellinga, W.P., Tijum, R.V., de Hosson, J.T.M., On the evolution of surface roughness during 

deformation of polycrystalline aluminum alloys, Acta Mater., vol. 53,4043-4050, 2005. 

 
 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

923 
 

AISI P20 ÇELİĞİNİN ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME METODUYLA 
İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
 

Metin ZEYVELİ
a,*

  Abdulmecit GÜLDAŞ
b
 ve Mehmet ALTUĞ

c
 

a, * 
Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Karabük, Türkiye, mzeyveli@karabuk.edu.tr 
b 

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, aguldas@gazi.edu.tr 
c 
İnönü Üniversitesi, Malatya Meslek Yüksek Okulu, Malatya, Türkiye, mehmet.altug@inonu.edu.tr 

 
 

Özet 
 
Kalıpçılık, üretim sektörünün en önemli bölümlerinden bir tanesidir. Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ, EDM-Electro 
Discharge Machining) metodu kalıpçılık endüstrisinde geleneksel olmayan en önemli işleme yönteminden biridir. 
EEİ ise iş parçası ile elektrot arasındaki termoelektrik enerjiye dayanmaktadır. Bu çalışmada EEİ metodu ile farklı 
işleme parametreleri ile temel işlenebilirlik performansı çıktıları olarak iş parçasının krater geometrisi, iş parçası 
yüzey pürüzlülüğü ve elektrot yüzey pürüzlülüğü deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışmada AISI P20 plastik takım 
çeliği kullanılmıştır. EEİ metodu ile her bir işleme ve elektrot malzemesinde yüzey pürüzlülüğü belirlenmiş ve 
analiz edilmiştir. Elektrot malzemesi olarak bakır kullanılmıştır. Sonuçlara göre boşaltım akımının artması yüzey 
pürüzlülüğünün de artmasına sebep olmuştur. En düşük yüzey pürüzlülüğü, düşük ark değeri ve düşük vurum 
süresinde bakır elektrot ile elde edilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Plastik kalıp çeliği, işlenebilirlik, EEİ, yüzey pürüzlülüğü, bakır elektrot. 

 

AN INVESTIGATION INTO THE MACHINABILITY OF AISI P20 TOOL 
STEEL WITH ELECTRIC DISCHARGE MACHINING 

 

Abstract 
 
Mold, is one of the most important parts of the manufacturing sector. Electrical Discharge Machining (EDM) 
method is one of the most important non-traditional methods of molding processing in industry. EDM is based on 
thermoelectric energy between the workpiece and the electrode. In this study the machinability of different 
processing parameters and performance outcomes of the workpiece crater geometry, workpiece surface 
roughness and electrode surface roughness was investigated experimentally by the method of EDM. The study, 
workpiece material was used AISI P20 plastic mold steel. Surface roughness were determined and analyzed by 
obtained each electrode material with EDM. The electrode material was used copper. According to the results has 
led to an increase in melting flow increased surface roughness. The low surface roughness was obtained lower 
pulse time and lower arc value by the copper electrode. 
 
Keywords : Plastic mold steel, machining, EDM, surface roughness, copper electrode. 
 
 
 

1. Giriş 
 
EEİ, en çok kullanılan geleneksel olmayan talaş kaldırma işlemlerinden biri olup, uzay ve havacılık, otomotiv, 
nükleer, medikal ve kalıpçılık gibi üretim endüstrilerinde kullanılan en temel işleme yönteminden biri haline 
gelmiştir [1]. EEİ işleminin teorisi ilk olarak Rus bilim adamları B.R. and N.I. Lazarenko tarafından 1940’larda 
oluşturulmuştur. Ancak yaygın olarak kullanımı teknolojik gelişmelerle neticesinde elektronik kontrol sistemlerinin 
gelişmesi ile bu işlem güvenilir ve hassas bir talaş kaldırma metodu haline gelmiş ve elektro erozyon tezgahları 
üretilmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 1950’lerde ilk EEİ tezgahı üretilmiştir [2]. Sonraki yıllarda yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi ve geleneksel takım tezgahlarına uygulanması gibi EEİ tezgahlarında da gelişmeler 
olmuş ve CNC EEİ tezgahları geliştirilmiştir.  
 
EEİ ile işlemenin temeli, dielektrik sıvı içersindeki elektrot denilen takım ile iş parçası arasında seri şekilde 
oluşturulan elektrik akımının boşaltılması ile malzemeden küçük parçalar şeklinde talaş kaldırılmasıdır. Dielektrik 
içersindeki elektrot iş parçasına doğru aradaki boşluk yeterince küçük olana kadar hareket ettirilir ve bu şekilde 
dielektriğin iyonize olması için etkili voltajın yeterince büyük olması akımın dar bir bölgeye sıkıştırılması sağlanır 
[3]. İyonize olan dielektrikten akım geçer ve boşaltma sağlanır ve malzemede yüksek sıcaklık meydana gelir [4] 

(10000 
o
C) ve eriyen malzemenin bir kısmı buharlaşırken bir kısmı ise akımın kesilmesi ile erimiş metal bölgeye 

temas eden dielektrik tarafından erozyon şeklinde küçük parçalar kopartılarak malzemeden uzaklaştırılır [5].  
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İmalat endüstrisinde 1950’lerden sonra yaygın olarak kullanılan bu tezgahlar ile sertleştirilmiş parçalar ve sert 
maden uçlar kolaylıkla işlenebilir. Bu özellik, tezgaha çok önemli bir uygulama sahası açmaktadır. Elektro erozyon 
tezgahının önemli bir avantajı da kesme kuvvetinin olmamasıdır. Elektro erozyon tezgahının en önemli 
dezavantajı, diğer tezgahlara göre çok yavaş talaş kaldırmasıdır. Bu dezavantaj tezgah otomatik çalışılabilir hale 
getirilerek giderilmiştir. EEİ tezgahlarının yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle çok farklı özellikte ve sertlikte 
malzemeler bu tezgahlarda işlenmiştir.  
 
Literatürde EEİ yöntemi ile farklı malzemelerin ve farklı işleme şekillerinin kullanıldığı çalışmalar yapılmıştır. Genel 
olarak EEİ işlemi, modelleme, suda, titreşim ile ve kuru şartlar altında işlem şeklinde farklı yöntemler olarak 
uygulamaları görülmektedir. AISI 1045 çeliğinin işlenmesinde boşaltım voltajının artmasının yüzey pürüzlüğünün 
de artmasına neden olduğu [6], AFM ile yüzey pürüzlülüğünün incelendiği çalışmada AISI D2 çeliği kullanılmış ve 
yüzeyde farklı büyüklüklerde mikro çatlakların oluştuğu tespit edilmiştir [7]. Bir diğer çalışmada AISI 1040 çeliğinin 
işlenmesinde takım aşınması, malzemede oluşan aşınma ve yüzey pürüzlülüğü araştırılmıştır. Çalışmada 
boşaltma akımının artmasının, talaş kaldırma oranının, takım aşınma oranının, relativ aşınmanın ve ortalama 
yüzey pürüzlülüğünün artmasına neden olduğu belirtilmiştir [8]. Yine literatürde takım çeliklerinin, orta karbonlu 
çeliklerin, paslanmaz çeliklerin, sementit karbür ve alüminyum alaşımlarının bakır elektrot kullanılarak faklı 
parametrelerde, farklı akım ve boşalma sürelerinde ve faklı dielektrik sıvı veya toz katkılı solüsyonlarda 
işlenebilirliğinin incelendiği çalışmalara da rastlanmaktadır [9-14].  
 
Gerçekleştirilen bu çalışmada kalıpçılık sektöründe ve döküm kalıpçılığında çok yaygın kullanılan AISI P20 kalıp 
çeliğinin EEİ metodu ile bakır elektrot kullanılarak, farklı parametrelerde işlenmesinde iş parçasında ve elektrotta 
oluşan yüzey pürüzlülüğüne işleme parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. 

 

2. Materyal Metot 
 

Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) metodu iş parçası ile takım denilen elektrot arasında akım boşalması ile iş 
parçası malzemesi üzerinden küçük parçalar kaldırma temeline dayanmaktadır. Bu işlem sırasında iş 
parçasından talaş kaldırılırken malzeme ile elektrot arasında oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı elektrot 
malzemesinde de aşınma meydana gelir. Bu aşınma istenmeyen bir durum olup, aşınmanın şekli ve derecesi iş 
parçasının yüzey pürüzlülüğünü de etkilemektedir. Bu olumsuz durumdan dolayı bu çalışmada iş parçası yüzeyi 
incelenmekle birlikte kullanılan elektrot malzemelerinin de yüzeyleri pürüzlülük cihazı ile incelenmiş ve işleme 
parametrelerinin iş parçası yüzeyi ve elektrot yüzeyine olan etkisi araştırılmıştır. 

 
2.1. Elektro Erozyon Tezgahı, İş parçası ve Elektrot Malzemesi 
 

Deneysel çalışmalarda FURKAN EDM M25A tipi elektro erozyon tezgahı kullanılmıştır. Plastik kalıp çeliği, korozif 
plastikler dışında kalan tüm termoset plastiklerin şekillendirilmesinde, kalıp, maça, itici olarak kullanılır. Plastik 
enjeksiyon kalıp ve maçaları, ekstrüzyon kalıpları, şişirme kalıpları, çeşitli takım ve tutucular, metal ekstrüzyonda 
pres gömlekleri, çeşitli makine parçaları: miller, dişliler, kolonlar vb. imalatında kullanılır. Ön sertleştirilmiş olduğu 
için ısıl işlemde meydana gelen çarpılma riski olmadan kullanılabilir. Böylece ısıl işlem ve işleme maliyeti olmadan 
yaygın olarak kullanılma imkanı sunar. Bu çelik malzemenin standart gösterimi ve kimyasal bileşimi Tablo 1’de 
verilmiştir [15].  

 

Tablo 1. AISI P20 malzemenin standart ifadesi ve kimyasal bileşimi. 
 

ISO/DIN AISI Sertliği % C % Si % Mn % Cr % Ni % Mo % S 

1.2738 ESR P20 290-330 HB 0,37 0,3 1,4 2,0 1,0 0,20 0,001 

 

İş parçası malzemesi  70 mm x 20 mm boyutlarında malzeme çubuk malzemeden kesildikten sonra her iki 
yüzeyde önce frezeleme ve sonra taşlama ile paralel ve hassas bir şekilde işlenerek belirtilen boyutlara 
getirilmiştir. Elektrot malzemesi olarak silindirik elektrolitik bakır kullanılmış olup çubuk malzemeden, çapı 10 mm, 
boyu 30 mm olacak şekilde tornalanmıştır. Tüm deneylerde dielektrik sıvı olarak gaz yağı (kerosene) 
kullanılmıştır. 
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Şekil 1. İş parçası ve elektrot görüntüsü. 
 

2.2. Deney Parametreleri 
 

Elektro Erozyon ile İşlemede üç farklı güç seviyesi, üç farklı ark süresi ve sabit bir bekleme süresi alınarak işleme 
deneyleri yapılmıştır. Seçilen parametre sayılarına bağlı olarak 3x3 ‘lük bir matriste oluşan dokuz adet işleme 
deneyleri bakır elektrot kullanılarak gerçekleştirilmiştir. EEİ de kullanılan işleme parametreleri Tablo 2’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 2. Deney parametreleri ve seviyeleri. 
 

Deney  
No 

Ark Değeri 
(W) 

Ark Süresi 
 

Bekleme 
(µs) 

1 1/8 4 1.kademe 

2 1/8 5  

3 1/8 6  

4 1/4 4  

5 1/4 5  

6 1/4 6  

7 1/2 4  

8 1/2 5  

9 1/2 6  

 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. İş Parçasından Alınan Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri 
 
Çalışma kapsamında belirlenen işleme ve tezgah parametrelerine göre deneler yapılmıştır. Deneyler neticesinde 
elde edilen iş parçası yüzeylerinin pürüzlülük değerleri üç ölçüm olarak yapılmış ve ortalamaları alınarak ortalama 
(Ra) yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir. İş parçasının bakır elektrot ile işlenmesi sonucunda seçilen işleme 
parametrelerine bağlı olarak elde edilen ortala yüzey pürüzlülüğü değerleri Şekil 3’de görülmektedir.  
 
Şekil 2’de de görüldüğü gibi ark süresinin (4, 5, 6) küçükten büyüğe doğru değişimi ile iş parçası pürüzlülük 
değerinin de arttığı görülmektedir. Benzer şekilde ark değerinin (1/8, 1/4, 1/2) küçükten büyüğe doğru artması ile 
pürüzlülük değerleri yine artmıştır. Burada önemli noktalardan biri ark değeri 1/8 de, tüm ark sürelerinde yüzey 
pürüzlülükleri arasındaki fark diğer ark değerlerine göre çok düşük (1.4 ile 2.4 µm arasında) çıkmıştır. Ark 
değerinin yükselmesi ile tüm ark sürelerinde oluşan pürüzlülük değerleri arsındaki fark yaklaşık %50 artışla 
değişmiştir. Bakır elektrot ile yapılan deneyler neticesinde iş parçasında oluşan en düşük yüzey pürüzlülüğü 
değeri ark değeri 1/8 de, ark süresi 4 de 1.558 µm çıkmıştır.  
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Şekil 2. Ark değeri ve ark süresine bağlı olarak malzemede oluşan yüzey pürüzlülüğü. 
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3.2. Elektrottan Alınan Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri 
 

EEİ deneyleri için belirlenen parametrelerde deneyler yapıldıktan sonra iş parçasının yüzey pürüzlülükleri 
ölçüldüğü gibi işleme esnasında kullanılan her bir bakır elektrot malzemelerinin de yüzey pürüzlülük değerleri 
ölçülmüştür. Elektrot yüzeyinin çabuk bozulması demek iş parçasının işlenmiş yüzeyinin de bozulması anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle EEİ’de kullanılan elektrotun yüzeyinin işlem süresince paralellik ve aşınma açısında 
özelliğini kaybetmemesi, üretilecek iş parçasının yüzey pürüzlülüğünün de kaliteli olması anlamına gelmektedir 
[16]. 
 
 EEİ deneyleri sonrasında kullanılan her bir bakır elektrotun yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüş ve aşağıdaki 
grafik (Şekil 3)  elde edilmiştir. Bu grafik iş parçası pürüzlülük grafiği ile benzerlik göstermektedir. Burada da Şekil 
2’deki grafikte olduğu gibi ark değerinin ve ark süresinin artması yüzey pürüzlülüğünde artışa sebep olmuştur. 
Burada da ark değeri 1/8’de en düşük elektrot pürüzlülük değeri ark değeri 4 için 1.263 µm şeklinde elde 
edilmiştir. Ayrıca ark değerinin artması ile her bir ark sürelerinde oluşan değerler arasındaki fark 0.4 ile 0.6 µm 
arasında değişen artışlarla oluşmuştur.  
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Şekil 3. Ark değeri ve ark süresine bağlı olarak elektrotta oluşan yüzey pürüzlülüğü. 

 

3.3. İş parçası Yüzey Görüntülerinin İncelenmesi 
 

EEİ yönteminde ark boşalması esnasında malzeme ile elektrot arasında çok yüksek sıcaklık meydana gelmesi ve 
arkasından arkın kesilmesi ile ani soğumadan dolayı malzeme yüzeyinde ani katılaşma oluşur. Bu durum işleme 
anında kullanılan parametrelere, elektrot malzemesine ve iş parçası malzemesine bağlı olarak farklılıklar gösterir. 
Oluşan bu farklılık neticesinde malzeme yüzeyinden de farklı oranlarda talaş kaldırılmış ve sonuç olarak farklı 
yüzey yapıları oluşmuş olur [17]. 
 
Deneyler sonucunda iş parçasında oluşan yüzey görüntüleri incelenmiş, işleme parametrelerinin yüzey kalitesine 
etkisi araştırılmıştır. Şekil 4.a, b, c, incelendiğinde yüzeyde farklı boyutlarda krater benzeri şekillerden oluşan bir 
yapı oluşmuştur. Burada görüldüğü gibi ark boşalmasında oluşan yüksek ısı ile erimiş metal dielektrik sıvı ile 
metalden uzaklaştırılırken, ark boşalması kesilince erimiş metal bölgenin malzemeden uzaklaştığı yerde ani 
sertleşme ile ortası çukur kenarları yüksek krater yapısında şekiller oluşmuştur. Oluşan bu yapılarda krater çapı 
ve derinliğine bağlı olarak yüzey pürüzlülük değeri de değişmektedir. Şekil 4.a diğer şekiller ile karşılaştırıldığında 
malzeme yüzeyinde oluşan krater yapılarının daha küçük çaplı ve derinliklerinin de daha az olduğu görülmektedir. 
Bu işleme şeklinde elde edilen iş parçası yüzey pürüzlülüğü değeri 1,558 µm değerinde oluşmuştur. Bu pürüzlülük 
değeri çalışma kapsamında elde edilen en düşük pürüzlülük değeri olmuştur. 
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(a) EEİ yüzey görüntüsü (ark değeri 1/8, ark süresi 4). 

  
(b) EEİ yüzey görüntüsü (ark değeri 1/4, ark süresi 5). 

 

 
(c) EEİ yüzey görüntüsü (ark değeri 1/2, ark süresi 6). 

 

Şekil 4. EEİ işparçası yüzey görüntüsü. 
 
Şekil 4.b’de ise ark değeri ve ark süresinin değişimi ile elde edilen iş parçası yüzey pürüzlülüğü görülmektedir. 
Burada ark değeri ve ark süresi Şekil 4.a’ya göre arttığından İş parçası yüzey pürüzlülüğü grafikleri ile de ilişkili 
olarak bu işleme şeklinde oluşan pürüzlülük değeri artmıştır. Görüntü incelendiğinde oluşan krater yapılarının 
çaplarının ve derinliğinin daha büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda göstermiştir ki ark değerinin ve ark 
süresinin artmasının yüzey pürüzlülüğünün de bariz bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Bu işleme şeklinde 
elde edilen yüzey pürüzlülüğü 3,777 µm çıkmıştır ve Şekil 4.a’ya göre pürüzlülük değeri yaklaşık % 240 artış 
göstermiştir. 
 
Çalışmada seçilen en yüksek işleme parametrelerine göre yapılan EEİ neticesinde elde edilen yüzey pürüzlülüğü 
görüntüsü Şekil 4.c’de verilmiştir. Bu görüntüde de oluşan krater yapıları ve büyüklükleri net olarak görülmektedir. 
Burada oluşan krater yapılarının boyutları, tüm işleme şekillerinde elde edilen (Şekil 4.a ve Şekil 4.b) krater 
yapılarına göre en büyük boyutlarda oluşmuştur. Krater yapılarının boyutlarının büyük olması demek yüzey 
pürüzlülüğünün de büyük çıkması demektir. Bu nedenle bu işleme şeklinde elde edilen yüzey pürüzlülüğü Şekil 
5.a’ya göre yaklaşık % 400 artışla,  Şekil 4.b’ye göre ise yaklaşık  %166 artışla 6.273 µm değerinde oluşmuştur. 
 

4. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Bu çalışmada, AISI P20 plastik kalıp çeliğinin EEİ deneyleri yapılmıştır. Bakır elektrot kullanılarak, farklı akım 
değeri ve akım süresi ile yapılan deneyler sonucunda iş parçası ve elektrotta oluşan yüzey pürüzlülük değerleri 
incelenmiştir. Ayrıca iş parçası malzemesinin yüzey görüntüleri de incelenmiş ve işleme parametrelerinin etkisi 
belirlenmiştir. 
 
Deney sonuçlarına göre ark değerinin artması yüzey pürüzlülüğünü hem iş parçasında hem de elektrotta 
artırmıştır. Benzer şekilde ark süresinin artışı da iş parçası ve elektrot yüzey pürüzlülüğünün artmasına sebep 
olmuştur. Deneyler sonucunda oluşan iş parçası yüzey görüntüleri incelendiğinde düşük ark değeri ve ark 
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sürelerinde küçük boyutlarda krater yapıları oluşurken bu parametrelerin artması krater boyutlarında da artışa 
neden olmuştur. En düşük yüzey pürüzlülüğü, iş parçasında ark değeri 1/8 ve ark süresi 4 ile yapılan deneyler 
sonucunda elde edilirken benzer şekilde elektrot malzemesinde de bu işleme parametrelerinde en düşük 
pürüzlülük oluşmuştur. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, AISI H10 sıcak iş takım çeliğinden hazırlanan iş parçaları üzerinde sementit karbür kesici 
takımlarla işleme deneyleri yapılmıştır. Deneyler tornalama metoduyla dört farklı kesme hızı (33.9, 47.1, 67.8 ve 
94.2 m/dak), dört farklı ilerleme miktarı (0,14, 0,16, 0,187 ve 2,1 mm/dev) ve iki farklı talaş derinliğinde (1 ve 2 
mm) kesme sıvısı kullanılmadan yapılmıştır. Yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri ve kesme kuvvetleri 
ölçülmüştür. Elde talaşlar da incelenmiştir. En düşük yüzey pürüzlülüğü değeri 0.14 mm/dev ilerleme miktarında 
yapılan deneylerde elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AISI H10 Kesme Kuvveti, Yüzey Pürüzlülüğü,  

 
 

THE INFLUENCE OF CUTTING PARAMETERS ON CUTTING 
FORCES AND SURFACE ROUGHNESS IN MACHINING OF AISI H10 

HOT WORK TOOL STEEL 
 
Abstrac 
 
In this study, machining tests were carried out on AISI H10 hot work tool steel workpieces using cemented 
carbide cutting tools. The machining tests were carried out through single point turning method at fourd different 
cutting speeds (33.9, 47.1, 67.8 ve 94.2 m/min), four different feed rates (0.14, 0.16, 0.187 ve 2.1 mm/rev) and 
two different depth of cuts (1 and 2 mm) without using cutting fluid. The cutting forces developed during 
machining and surface roughness values of the machined surfaces were measured. In addition, the formed chips 
were also examined. The lowest surface roughness value was obtained at 0.14 mm/rev feed rate. 

 
Keywords: AISI H10, Cutting Froce, Surface Roughness 

 
 

1. Giriş 
 

İşlenmiş parçaların yüzey kalitesinin göstergesinden biri de işlenen yüzeyin yüzey pürüzlülüğüdür. Yüzey 
pürüzlülüğü temelde takım geometrisi ve kesme şartları gibi işleme parametrelerinin sonucuna bağlıdır. 
Geliştirilmiş kalite veya iş parçası yüzey tamlığı daha uzun parça ömrü sağlamaktadır. Yüzey pürüzlülüğü, üretilen 
parçaların yüzey kalitelerinin geliştirilmesi ve belirlenmesinde,önemli bir rol oynar. Ayrıca yüzey pürüzlülüğü, 
yorulma direnci, aşınma, ısı iletimi, sürtünme ve yağlama gibi ürünün kalitesinin artırılması için gerekli olan 
fonksiyonel karakteristik özellikleri etkilemektedir. Yüzey pürüzlülüğünün azalması yüzey kalitesinin artmasını 
sağlamaktadır [1-6]. 
 
AISI H13 çeliği, yüksek sıcak sertlik, yüksek sıcak mukavemet, yüksek meneviş direnci, yüksek tokluk, iyi 
işlenebilirlik, ısıl işlemde mükemmel boyutsal kararlılık özelliklerine sahiptir. Bu malzeme istenilen yüzey 
pürüzlülüğünün elde edilmesi için işleme şartlarına uygunluk göstermektedir. Bu nedenle başta alüminyum ve 
alaşımlarının şekillendirilmesi olmak üzere her tür sıcak şekillendirme kalıbı ve aparatında kullanılmaktadır. 
Uygulandığı farklı kalıp türlerine göre sertlikleri değişmektedir. Sertlikleri ekstrüzyon kalıplarında 43-52 HRC, 
dökme kalıplamada 44-50 HRC, dövme kalıplamada ise 40-55 HRC’dir. Ayrıca, sıcak kütük kesme bıçakları ve 
kalın kesitli soğuk kesmelerde kullanılan sıcak iş takım çelikleridir [7-8]. 
 
Sertleştirilmiş AISI H13 çeliğinin işlenmesinde, kesme kenarı geometrisi, malzeme sertliği, ilerleme ve kesme 
hızının, yüzey pürüzlülüğü ve kuvvetler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yuvarlatılmış kesici takım uç 
geometrisinin ve düşük malzeme sertliğinin, sertleştirilmiş AISI H13 çeliğinin işlenebilirliğinde daha iyi yüzey 
pürüzlülüğü sonuçları verdiğini belirtmişlerdir. AISI H13 çeliğinin, karbür kesici takımla delme işleminde, takım 
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ömrü, iş parçası kalitesi, verimlilik ve maliyet yönünden işleme şartlarını incelemişlerdir. Takım ömründe AISI H13 
çeliğinin AISI D2 çeliğinden daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür [9,10]. 
 
AISI H13 ve 304 çeliğinin göstermiş olduğu mekanik ve fiziksel davranışlarının incelendiği çalışmada, borlama ile 
yüzey pürüzlülüğünün arttığını belirtmiştir. AISI 304 çeliğinin kaplanmış sementit karbürle işlenmesinde takım 
aşınması ve yüzey pürüzlülüğünü araştırmıştır. Bu çalışmada artan kesme hızı ile takım aşınması ve yüzey 
pürüzlülüğünün azaldığı ancak belli bir değerden sonra ikisinin de arttığı belirtilmiştir. AISI H13 çeliğinin 
işlenmesinde kesme hızının, kesme derinliğinin ve kesici takım uç tipinin etkilerini parametrik olarak nümerik 
simülasyon ile araştırmışlardır [11-14]. 
 
Bu çalışmada, MKE Kurumunun top namlusu yapımında kullanılan AISI H10 sıcak iş takım çeliği, kaplanmış 
sementit karbür kesici takımla, tornalama metoduyla değişik işleme şartlarında (kesme ve ilerleme hızlarında) 
işlenmesi sonucu oluşan kesme kuvveti yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir. Kesme hızı ve ilerleme hızı değerlerinin 
kesme kuvveti yüzey pürüzlülüğü ve talaş oluşumu üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Sıcak iş takım AISI H10 (32CrMoV12.10) çeliğinden, tornalama metoduyla işleme deneyleri için Ø93x400 mm 
boyutlarında numuneler hazırlanmıştır. Bu malzemenin kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1.  32CrMoV12.10 çeliğinin kimyasal bileşimi 
 

C MN1 SI P S CR1 NI1 

0.3311 0.5769 0.2115 0.0081 0.0025 2.9471 0.1171 

MO CU AL V W1 TI CO 

0.9585 0.0954 0.0021 0.2579 0.0160 0.0028 0.0124 

AS SN PB B SB %FE  

0.0144 0.0089 0.0043 0.0010 0.0040 94.4082  

 
Yüzey Pürüzlülüğü deneyleri FRITZ WERNER lisansı ile MKE kurumlarında üretilmiş torna tezgahı kullanılmıştır. 
Tezgahın gücü 5 KW, iş mili devri 750 dev/dak, iş parçası en büyük boyu 2500 mm, iş parçası çapı 250mm, 
hassasiyeti 0.01 mm, takım taşıma sayısı 4’dür. Deneylerde kullanılan kesme hızları ve ilerleme miktarları, gerçek 
imalat fabrikasında bulunan tezgahın özelliklerine göre seçilmiştir. Deneylerde kullanılan kesici takım ticari 
kalitede CVD yöntemiyle normal kaplanmış sementit karbür kesici takım olup Mitsubishi marka DNMG 150604 
formunda ve UE6110 kalitesindedir. Kesici takım yanaşma açısı 90° olacak şekilde tasarlanmış takım tutucuya 
mekanik sıkmalı olarak tespit edilmiştir (Şekil 1). Tornalama metoduyla işleme deneyleri farklı kesme hızı ve 
ilerleme hızı değerlerinde oluşan yüzey pürüzlülük değerlerinin araştırılması için yapılmıştır. Bu amaçla kesme 
hızları 33.9, 47.1, 67.8, ve 94.2 m/dak değerlerinde, ilerleme hızları da 0.14, 0.16, 0.187, ve 0.21 mm/dev 
değerlerinde yaklaşık aralıklı olarak seçilmiştir. İşleme parametreleri yaklaşık aralıklı seçilerek, parametreler ile 
deney sonuçları arasındaki değişimin daha açık izlenebilmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. Tornalama 
metoduyla yapılan deneylerde talaş derinliği 1mm ve 2 mm alınmış ve soğutma sıvısı kullanılmamıştır. 
Deneylerde elde edilen talaşların resimleri alınmıştır. 
 
Kesme Kuvveti deneylerinde kullanılan iş parçaları FANUC kontrol ünitesine sahip olan "Johnford TC–35" 
sanayi tipi CNC torna tezgâhında işlenmiştir. CNC torna tezgâhının gücü 10 KW olup, tezgâh iş mili değişken 
kademesiz hıza sahip ve 4000 dev/dak'ya kadar çıkabilmektedir. Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet 
bileşenini; esas kesme kuvveti Fz (Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve radyal kuvveti Fy (Fr) ölçebilen KISTLER 
9257A tipi piezoelektrik dinamometre kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 1.  Kesici uç geometrisi ve ölçüleri  ( D1= 12.7, S=6.35, R= 0.4, D2=5.16). 
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Tornalama sonucunda elde edilen işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri "Mahr" marka 
Perthometer M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı kullanılmıştır. Ölçümler iş parçası eksenine paralel olacak 
şekilde ve iş parçası her ölçüm sonrası kendi ekseni etrafında yaklaşık 120° döndürülerek üç farklı yüzeyde ölçüm 
yapılmıştır. Ölçümler sonucu bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) 
değerleri hesaplanmıştır. 

 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi 

 
Farklı kesme hızlarında (33,9, 47,1, 67,8, ve 94,2 m/dak) ve farklı ilerleme miktarlarında (0,14, ve 0,187 mm/dev) 
yapılan deneylerde iş kesme kuvvetlerine etkileri Şekil 2’de verilmiştir.  
 
33,9 m/dak kesme hızında yapılan deneylerde en yüksek kesme kuvveti (440 N) ve 0,187 mm/dev ilerleme 
miktarında oluşmuştur. Kesme hızının artmasıyla (47,1 m/dak) kesme kuvveti 380 N değerine düşmüştür. Kesme 
hızının daha da artırılmasıyla kesme kuvvetlerinin, 33,9 m/dak kesme hızında yapılan deneylerde oranla yaklaşık 
%22 oranında azaldığı görülmüştür. Kesme hızının artmasıyla kesme kuvvetlerinin düşüşü kısmen kesici takım 
talaş yüzeyinde takım-talaş temas uzunluğunun azalması ve kısmen de artan kesme hızı sonucu sıcaklığın 
artmasıyla takım talaş yüzeyindeki akma bölgesinde yapışan malzemenin kayma dayanımının azalmasıyla 
açıklanabilir. 
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Şekil 2. Kesme hızının kesme kuvvetine etkileri (talaş derinliği 1 mm) 
 

İlerleme miktarı 0,14 mm/dev olan deneylerde, ilerleme miktarına bağlı olarak kesme kuvvetleri azalmıştır. Kesme 
kuvvetlerindeki azalmanın nedeni ise ilerleme miktarı azaldıkça kesici takıma gelen talaşın kesiti azalacak ve 
buna bağlı kesme kuvvetleri azalacaktır. Yapılan deneylerde en düşük kesme kuvveti 94,2 m/dak kesme hızında, 
0,14 mm/dev ilerleme miktarında elde edilmiştir. 

 
3.2. Yüzey pürüzlülüğünün değerlendirmesi 
 
Farklı kesme hızlarında (33,9, 47,1, 67,8, ve 94,2 m/dak) ve farklı ilerleme miktarlarında (0,14, 0,16, 0,187 ve 
0,21 mm/dev) yapılan deneylerde oluşan yüzey pürlülüğü değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 2. Kesme hızı ve ilerleme miktarına bağlı yüzey pürüzlülüğü değerleri. 

 

 
Malzeme  
 

 
Kesici takım 

Kesme 
hızı 
(m/dak) 

Kesme 
derinliği 
(mm) 

İlerleme (mm/dev) 

0,14 0,16 0,187 0,21 

Yüzey Pürüzlülüğü Ra (µm) 

 
 
 
32CrMoV12.10 

 
 
Kaplanmış 
Sementit 
Karbür 

33,9 1 2,303 2,624 3,384 3,847 

47,1 1 2,174 2,714 3,139 4,095 

67,8 1 1,814 2,316 3,306 3,068 

94,2 1 1,705 2,246 2,974 3,508 

33,9 2 2,865 3,068 2,893 3,869 

47,1 2 2,217 2,448 2,785 3,527 

67,8 2 1,911 2,079 3,151 3,690 

94,2 2 1,762 2,677 3,177 3,132 
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Farklı kesme hızlarında (33,9, 47,1, 67,8, ve 94,2 m/dak) ve 1 mm talaş derinliğinde yapılan deneylerde, ilerleme 
miktarının yüzey pürüzlülük değerlerine etkileri Şekil 2’de, oluşan talaşlar Şekil 3’de verilmektedir. En yüksek 
yüzey pürüzlülük değerleri, en düşük kesme hızında (33,9 m/dak) ve 0,21 mm/dev ilerleme miktarında 
oluşmuştur. Tüm ilerlemelerde kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerleri azalmıştır. En düşük yüzey 

pürüzlülük değerleri 0.14 mm/dev ilerlemede, 67,8, ve 94,2 m/dak kesme hızında oluşmuştur. 
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Şekil 3. Farklı kesme hızlarında, ilerleme miktarının yüzey pürüzlülük değerlerine etkileri (talaş derinliği 1 mm)  
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Şekil 4. Farklı kesme hızlarında ve ilerleme miktarlarında oluşan talaş şekilleri (talaş derinliği 1 mm) 
 

0,14mm/dev ilerleme hızında 70 m/dak kesme hızında 33,9 m/dak, 47,1 m/dak, 94,2 m/dak kesme hızlarında 
uzun yay talaş oluşurken 67,8 m/dak kesme hızında düğümlenmiş şerit talaş oluşmuştur. 0,16 mm/dev ilerleme 
hızında uzun yay talaş oluşmuştur. 0,187 mm/dev ilerleme hızında 33,9m/dak kesme hızında düğümlenmiş şerit 
talaş, 47,1m/dk ile 67,8m/dak kesme hızlarında uzun yay talaş, 94,2m/dak kesme hızında kırık yay talaş 
oluşmuştur. 0,21mm/dev ilerleme miktarında 33,9 m/dak ve 94,2m/dak kesme hızlarında uzun yay talaş, 
47,1m/dak ile 67,8m/dak kesme hızlarında düğümlenmiş şerit talaş görülmüştür.  
 
Bazı kesme hızlarında yüzey pürüzlülüğü değerlerinde ani artışlar görülmektedir. Bunun nedeni işleme esnasında 
çıkan talaşların sürekli talaş olması ve kırılmamasından dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil 3 ve Şekil 5). 
İş parçasına talaşlar sarma yaparak veya kopmayan talaşın iş parçası ile kesici takım arasına sıkışması ile iş 
parçası yüzeyinde bozulmalara neden olmuştur 
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Farklı kesme hızlarında (33,9, 47,1, 67,8 ve 94,2 m/dak) ve 2 mm talaş derinliğinde yapılan deneylerde, ilerleme 
miktarının yüzey pürüzlülük değerlerine etkileri Şekil 4’de, oluşan talaşlar Şekil 5’de verilmektedir. Talaş 
derinliğinin artması yüzey pürüzlülüğünde önemli bir değişiklik göstermemiştir. Yüzey pürüzlülüğü değerleri 1 mm 
talaş derinliğinde oluşan yüzey pürüzlülük değerlerine benzer değerlerde oluşmuştur. Ancak talaş oluşumunu 
etkilemiştir. 
 
0,14 mm/dev ilerleme miktarında 33,9 m/dak kesme hızında uzun yay talaş, 47,1 m/dak, 67,8 m/dak, 94,2 m/dak 
kesme hızlarında şerit talaş oluşmuştur. 0,16mm/dev ilerleme hızında 33,9 m/dak, 47,1 m/dak, 94.2 m/dak kesme 
hızlarında uzun yay talaş oluşurken 67,8 m/dak kesme hızında düğümlenmiş şerit talaş görülmüştür. 
0.187mm/dev ilerleme hızında 33,9 m/dak kesme hızında kırık yay talaş, 47,1 m/dak ve 94,2m/dak kesme 
hızlarında uzun yay talaş, 67,8m/dak kesme hızında ise düğümlenmiş şerit talaş oluşmuştur. 0,21mm/dev kesme 
hızında 33,9 m/dak, 47,1 m/dak, 94,2 m/dak kesme hızlarında düğümlenmiş şerit talaş, 67,8 m/dak kesme 
hızında ise uzun yay talaş oluşmuştur (Şekil 5). 
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Şekil 5. Farklı kesme hızlarında, ilerleme miktarının yüzey pürüzlülük değerlerine etkileri (talaş derinliği 2 mm)  
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Şekil 6. Farklı kesme hızlarında ve ilerleme miktarlarında oluşan talaş şekilleri (talaş derinliği 2 mm) 

 
Kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerlerinin azalması, yüksek kesme hızlarının oluşumu azalan BUE 
ile açıklanabilir. İşleme esnasında kesici takım kesici ucunda oluşan BUE kararsız bir yapıda olduğu için yüzey 
pürüzlülük değerini arttırır. Dolayısıyla düşük kesme hızlarında yığıntı talaşın büyük ve kararsız olması 
durumunda yüzey pürüzlülük değeri daha da artarak kötü bir yüzey oluşur. Kesme hızının artmasıyla BUE 
oluşumu azaldığı için yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha az bir etkiye sahip olur ve yüzey pürüzlülük değeri azalır. 
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Artan kesme hızıyla BUE’nin azalması sıcaklık artışıyla açıklanabilir. Yüksek kesme hızları daha çok sıcaklık 
artışına neden olacağı için kesici uçtaki BUE sertliğini ve dayanımını kaybederek devam eden kesme sürecinde 
üzerine gelen gerilmelere dayanarak kesici uçtan uzaklaştırılır. Dolayısıyla yüksek kesme hızları yığıntı talaş 
oluşma eğilimini azaltarak iş parçası yüzey pürüzlülük değerlerinin düşmesini sağlamaktadır. 
 

4. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada 32CrMoV12.10 sıcak iş takım çeliği, kullanılarak, kaplanmış sementit karbür takımla, farklı kesme 
hızı ve ilerleme miktarlarında tornalama metoduyla işlenebilirlilik deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda 
kesme kuvvetleri, ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri ölçülmüş ve oluşan talaş tipleri araştırılmıştır.  
 
En yüksek kesme kuvveti (440 N) 33,9 m/dak kesme hızında ve 0,87 mm/dev ilerleme miktarında yapılan 
deneylerde oluşmuştur. 
 
En düşük yüzey pürüzlülüğü değeri 0.14mm/devir ilerleme miktarında yapılan deneylerde elde edilmiştir. 
Yapılan deneylerde elde edilen talaş tipleri ile yüzey pürüzlülüğü değerleri arasında yakın bir ilişkinin olduğu 
görülmüştür.  
 
Bazı kesme hızlarında, işleme esnasında çıkan talaşların sürekli talaş olması ve kırılmaması, yüzey pürüzlülüğü 
değerlerinde artmalara neden olmuştur. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, AISI 8620 çelik iş parçaları üzerinde sementit karbür kesici takımlar kullanılarak işleme deneyleri 
yapılmıştır. Deneyler tornalama metoduyla altı farklı kesme hızı (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 m/dak), 
dört ilerleme miktarı (0,05, 0,075, 0,10, 0,15 mm/dev) ve üç talaş derinliğinde (0,5, 1, 1,5 mm) kesme sıvısı 
kullanılmadan yapılmıştır. Farklı işleme şartlarında yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüş, 
oluşan talaşların görüntüleri alınmıştır. Elde edilen talaş tipleri ile yüzey pürüzlülüğü değerleri arasında yakın bir 
ilişkinin olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: AISI 8620,  Yüzey Pürüzlülüğü, talaş tipi. 

 
 

AN INVESTIGATION INTO THE SURFACE ROUGHNESS AND CHIP 
MORPHOLOGY IN MACHINING OF AISI 8620 STEEL 

 
Abstract 
 
In this study, machining tests on AISI 8620 steel workpieces were carried out using cemented carbide cutting 
tools. The machining tests were carried out at six different cutting speeds (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 and 
450 m/min), four different feed rates (0.05, 0.075, 0.10, 0.15 mm/rev) and three different dept of cuts (0.5, 1.0 and 
1.5 mm) without using cutting fluid. The roughness values of the resulting surfaces were measured and the 
photos of the chips formed were taken. A close correlation between the chip morphology and surface roughness 
values were observed.  

 
Keywords: AISI 8620,  Surface Roughness, chip morphology 

 
 
 

1. Giriş 
 

Talaşlı üretimde; takım tezgâhlarından beklenen fonksiyonların yerine getirilebilmesi için tezgah tasarımının ve 
imalatının amaca uygun olarak yapılması gerekmektedir. Tezgâhın mekanik yapısı üzerinde istenilmeyen şekilde 
kalıcı deformasyolar olmamalıdır. Tezgâhın uzun ömürlü olabilmesinde özellikle hareketli parçaların çalışma 
yüzeylerinin aşınmaması önemlidir. Talaş kaldırmadan dolayı meydana gelen kesme kuvvetlerinin güvenle 
karşılanabilmesi için kesici takımın dayanım özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir [1]. 
 
Günümüzde özellikle işleme maliyetini azaltmak, takım ömrünü artırmak ve daha iyi yüzey kalitesi elde etme isteği 
talaş kaldırma alanında araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir malzemenin işlenebilirliği takım ömrü, 
kesme hızı, talaş kaldırma miktarı, kesme kuvveti ve gücü, yüzey kalitesi ve talaş şekli gibi kıstaslardan biri veya 
birden fazlasına göre değerlendirilir. Bu kriterlerden, örneğin, kesme hızının veya takım ömrünün büyük olması, 
kesme kuvvetinin veya gücün düşük olması iyi işlenebilirliğin mevcut olduğunu gösterir [2-4] 
 
Kalın kesitlerde, yeterli sertleştirme derinliği ancak alaşımlı çeliklerde sağlanabilir ve çok yönlü olarak 
kullanılabilirler. Mikro alaşımlı çeliğin işlenmesinde çıkan talaşlar kesintili ve düzenli olarak elde edilmiştir. Aynı 
koşullarda mikro alaşımlı çeliğin takım ömrü ve işlenebilirlik açısından su verilmiş çelikten çok daha iyi sonuç 
verdiği gözlemlenmiştir [5-8]. Takım iş parçası etkileşiminde malzeme sertliği kesme kuvvetlerinde, sıcaklık ve 
takım aşınmasında kesici takım geometrisinin önemli bir rolü olmaktadır [9–13]. 
 
Mikro alaşımlı çeliğin işlenmesinde elde edilen talaşlar sürekli ve süreksiz şeklinde elde edilmişlerdir. Sonuç 
olarak kesme hızı ve ilerleme hızının artmasıyla takım ömrü azalmıştır. Isıl işleme tabii tutulmuş malzemelerin 
işlenmesinde takım ömrü daha kısa bulunmasının sebebi aşındırıcı karbür parçacıklarının olmasına bağlanmıştır. 
İlerleme hızı ile yüzey pürüzlülüğü arasında ise paralel bir yapı bulunmakta ve yüzey pürüzlülüğüne en etkin 
parametre olarak bulunmaktadır.  ilerleme miktarı ve talaş şekillerini etkilemektedir [14-17]. 
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Bu çalışmada, dişli yapımında kullanılan, kullanıldığı yerlere göre talaşlı imalatla şekillendirilen, AISI 8620 
sementasyon çelikten hazırlanan iş parçaları işlenebilirlik deneyleri, tornalama metoduyla farklı kesme hızlarında 
soğutma sıvısı kullanılmadan yapılarak, yüzey pürüzlülüğüne  ve talaş oluşumuna etkileri araştırılması 
amaçlanmıştır.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
İşlenebilirlik deneylerinde iş parçası malzemesi olarak adlandırılan AISI 8620 sementasyon çeliği kullanılmıştır. 
AISI 8620 (DIN 21NiCrMo2) sementasyon çeliğinin kimyasal bileşeni Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1.  AISI 8620 sementasyon çeliğin kimyasal bileşimi 
 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,17 
0,23 

0,15 
0,40 

0,60 
0,90 

0,035 0,035 0,35 
0,65 

0,15 
0,25 

0,40 
0,70 

 
Deneylerde TAKSAN marka TTC-550 tipi CNC torna tezgâhı kullanılmıştır. Tezgâhın gücü 10 KW, iş mili devri 
6000 dev/dak, iş parçası en büyük boyu 550 mm, iş parçası çapı 400mm, hassasiyeti 0,01 mm’ dir. Deneylerde 
kullanılan kesici takım ticari kalitede CVD yöntemiyle normal kaplanmış sementit karbür kesici takım olup 
SANDVİK marka CNMG 120404 formunda ve 4015 kalitesindedir (Şekil 1). Kesici takım yanaşma açısı 95° 
olacak şekilde tasarlanmış takım tutucuya mekanik sıkmalı olarak tespit edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Kesici uç geometrisi 
 
Tornalama metoduyla işleme deneyleri farklı kesme hızı ve ilerleme hızı değerlerinde oluşan yüzey pürüzlülük 
değerlerinin araştırılması için yapılmıştır. Bu amaçla kesme hızları 100, 150,  200, 250, 300, 350, 400 ve 450 
m/dak değerlerinde, ilerleme hızları da 0.05, 0.075, 0.1, ve 0.15 mm/dev değerlerinde eşit ve yaklaşık aralıklı 
olarak seçilmiştir. İşleme parametreleri yaklaşık aralıklı seçilerek, parametreler ile deney sonuçları arasındaki 
değişimin daha açık izlenebilmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. Deneylerde talaş derinliği 0.5 mm, 1 mm ve 
1.5 mm alınmış ve soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Deneylerde elde edilen talaşların görüntüleri milimetrik kâğıt 
üzerinde alınmıştır. 
 
Tornalama sonucunda elde edilen işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri "Mahr" marka 
Perthometer M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı kullanılmıştır. Ölçümler iş parçası eksenine paralel olacak 
şekilde ve iş parçası her ölçüm sonrası kendi ekseni etrafında yaklaşık 120° döndürülerek üç farklı yüzeyde ölçüm 
yapılmıştır. Ölçümler sonucu bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) 
değerleri hesaplanmıştır. 
 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Yüzey pürüzlülüğünün değerlendirmesi 
 

Farklı kesme hızlarında (100, 150,  200, 250, 300, 350, 400 ve 450 m/dak), farklı ilerleme miktarlarında  (0,05, 
0,075, 0,1, ve 0,15 mm/dev) ve farklı talaş derinliklerinde (0,5 mm, 1 mm ve 1,5 mm) yapılan deneylerde elde 
edilen yüzey pürüzlülük değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. AISI 8620 sementasyon çeliğinin, farklı işleme şartlarında işlenmesinde oluşan  yüzey pürüzlülük 
değerleri (Ra µm). 
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Sabit talaş deriliğinde (1 mm), sabit ilerleme miktarında (0,1 mm/dev) kesme hızlarının (100, 150,  200, 250, 300, 
350, 400 ve 450 m/dak), etkisi Şekil 2’de verilmiştir. Düşük kesme hızlarında (100, 150,  200 ve 250 m/dak) yüzey 
pürüzlülük değerleri en yüksek değerlerde (2,4-2 µm) olduğu görülmüştür. Kesme hızının artırılmasıyla (350, 400 
ve 450 m/dak) yüzey pürüzlülük değerleri önemli derecede (yaklaşık %50) düşmüştür. Bu kesme hızlarında 
yapılan deneylerde bitirme işlemi (taşlama) kalitesinde yüzey pürüzlülük değerleri oluşmuştur. 
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Şekil 2. Kesme hızının yüzey pürüzlülüğüne etkisi (Talaş derinliği 1mm, ilerleme miktarı 0.1 mm/dev).  
 

Kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerlerinin azalması, yüksek kesme hızlarında oluşumu azalan BUE 
açıklanabilir. İşleme esnasında kesici takım kesici ucunda oluşan BUE kararsız bir yapıda olduğu için yüzey 
pürüzlülük değerini arttırır. Dolayısıyla düşük kesme hızlarında yığıntı talaşın büyük ve kararsız olması 
durumunda yüzey pürüzlülük değeri daha da artarak kötü bir yüzey oluşur. Kesme hızının artmasıyla BUE 
oluşumu azaldığı için yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha az bir etkiye sahip olur ve yüzey pürüzlülük değeri azalır. 
Artan kesme hızıyla BUE’ nin azalması sıcaklık artışıyla açıklana bilir. Yüksek kesme hızları daha çok sıcaklık 
artışına neden olacağı için kesici uçtaki BUE sertliğini ve dayanımını kaybederek devam eden kesme sürecinde 
üzerine gelen gerilmelere dayanarak kesici uçtan uzaklaştırılır. Dolayısıyla yüksek kesme hızları yığıntı talaş 
oluşma eğilimini azaltarak iş parçası yüzey pürüzlülük değerlerinin düşmesini sağlamaktadır. 

 
İlerleme miktarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi incelemek amacıyla 400 m/dak kesme hızında ve sabit talaş 
deriliğinde (1 mm) deneyler yapılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. İlerleme miktarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi (Kesme hızı 400 m/dak, talaş derinliği 1 mm).  
 

Farklı ilerlemelerde yapılan deneylerde düşük ilerleme (0,05 ve 0,075 mm/dev) miktarlarında yüzey pürüzlülük 
değerleri düşük olması beklenirken, yüksek değerlerde olduğu görülmektedir (Şekil 3). İlerleme miktarı 0,075 
mm/dev ve 0,1 mm/dev’de yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri yaklaşık aynı değerlerde oluşmuştur. 
İlerleme miktarı 0,05 mm/dev’de yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerlerinin yüksek çıkmasının nedeni, 
düşük ilerleme miktarında tornalama esnasında çıkan talaşların işlenen yüzeyleri bozmasından kaynaklandığı 
gözlemlenmiştir. İşleme esnasında çıkan talaşların sürekli talaş olması ve kırılmamasından dolayı, iş parçasına 
talaşlar sarma yaparak veya kopmayan talaşın iş parçası ile kesici takım arasına sıkışması ile iş parçası 
yüzeyinde bozulmalara neden olmuştur. Deney sonucunda oluşan talaşların görüntüleri Şekil 4’de verilmiştir. 
İlerleme miktarı arttıkça talaşlar kesiti kalınlaşıp daha rahat sipral şekli almaktadır. İlerleme miktarı 0,15 mm/dev 
ilerlemede yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri, ilerleme miktarı 0,1 mm/dev ilerlemede yapılan 
deneylerde oluşan yüzey pürüzlülük değerlerine oranla %250 daha yüksek değerlerde oluşmuştur.   
 
Sabit ilerleme miktarlarında (0,1 mm/dev) ve 400 m/dak kesme hızında talaş derinliklerinde (0,5 mm, 1 mm ve 1,5 
mm) yapılan deneylerde elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri Şekil 5’de verilmiştir. Talaş deriliğinin artmasıyla 
yüzey pürüzlülüğü değerleri 0,65 µm’den 0,85 µm değerine artmıştır. Anacak talaş şeklinin değişmesini önemli 
derecede etkilemektedir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Talaş derinliğinin yüzey pürüzlülüğüne etkileri (İlerleme miktarı 0,1 mm/dev ve kesme hızı 300 m/dak).  
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Şekil 5. Farklı kesme şartlarında oluşan talaş şekilleri (talaş derinliği 1mm, kareler 1x1 mm) 

 

5. Sonuçlar  
 

Bu çalışmada, AISI 8620 sementasyon çeliğinden hazırlanan iş parçaları üzerinde tornalama metoduyla deneyler 
yapılmıştır. Farklı işleme parametrelerinde (Kesme hızı; 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 m/dak, ilerleme 
miktarı;0,05, 0,075, 0,1, ve 0,15 mm/dev, talaş derinliği;0,5 mm, 1 mm ve 1,5 mm) yapılan deneylerde elde edilen 
yüzey pürüzlülük değerleri ve talaş şekilleri değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir: 
 
Kesme hızının artırılmasıyla yüzey pürüzlülük değerleri önemli derecede (yaklaşık %50) düşmüştür. Bu kesme 
hızlarında yapılan deneylerde bitirme işlemi (taşlama) kalitesinde yüzey pürüzlülük değerleri oluşmuştur. 
 
Düşük ilerleme miktarlarında yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri yüksek çıkmıştır. Bunun nedenin ise 
düşük ilerleme miktarında tornalama esnasında çıkan talaşların işlenen yüzeyleri bozmasından kaynaklandığı 
gözlemlenmiştir. 
 
Yapılan deneylerde elde edilen talaş tipleri ile yüzey pürüzlülüğü değerleri arasında yakın bir ilişkinin olduğu 
görülmüştür.  
 

Farklı talaş derililiklerinde yapılan deneylerde, yüzey pürüzlülük değerlerinde fazla değişiklik görülmemiş anacak 
talaş şeklinin değişmesini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, 30MnVS6 mikroalaşımlı çelikten hazırlanan iş parçaları, yağda ve suda sertleştirilerek 
mikroyapıları değiştirilmiş, bu malzemeler üzerinde seramik ve CBN kesici takımlarla işleme deneyleri yapılmıştır. 
Deneyler tornalama metoduyla dört farklı kesme hızı (150, 200, 250 ve 300 m/dak) ilerleme miktarı (0,1 mm/dev) 
ve talaş derinliği (1 mm) sabit tutularak kesme sıvısı kullanılmadan yapılmıştır. Uygulanan ısıl işlemler iş 
parçalarının mikroyapılarını ve sertliklerini değiştirmiştir. Farklı mikroyapıların ve sertliklerin kesme kuvveti ve 
yüzey pürüzlülüğüne etkileri araştırılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Mikroalaşımlı Çelik, Kesme Kuvveti, Yüzey Pürüzlülüğü, Seramik, CBN 

 

MACHINING OF MICROALLOYED STEEL (30MnVS6) USING VARIOS 
CUTTING TOOLS 

 

Abstract 
 
In this study, microstructures of 30MnVS6 microalloyed steel were changed by hardening them in oil and water 
and then machining tests were carried out on them using ceramic and CBN cutting tools. The machining tests 
were carried out at four different cutting speeds (150, 200, 250 and 300 m/min) and constant feed rate (0.1, 
mm/rev) and depth of cut (1 mm) without using cutting fluid. The heat treatments applied to the workpieces 
changed their microstructures and hardness. The effect of different microstructure and hardness on cutting force 
and surface roughness were investigated.  

 
Keywords: Microalloyed Steel, Cutting Froce, Surface Roughness, Ceramic, CBN 

 
 
 

1. Giriş 
 

Endüstri Devrimi’nin ilk günlerinde kullanılan kesici takımlarla, günümüzde kullanılan kesici takımların 
performansları arasında kıyaslanamayacak derecede farklar olmasına rağmen, kesici takımlar alanındaki 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bunun da başlıca iki nedeni vardır. Bu 
nedenlerden birisi; küreselleşen dünyamızdaki zor rekabet şartlarıdır. Birim zamandaki üretim miktarını artırmak 
ve dolayısıyla maliyeti düşürmek için kesme hızının artırılması çok önemli bir faktördür. Diğer neden ise; 
endüstriyel ürünler için özellikleri daha iyi olan malzemelerin geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Bu malzemelerin 
özelliklerinin iyi olması tasarım yönünden caziptir. Ancak, malzemelerin sertlik ve dayanım özelliklerinin yüksek 
olması, talaşlı imalat metotlarıyla şekillendirme bakımından çoğunlukla problemler çıkarmaktadır [1-6].  
 
Son yıllarda çelik metalürjisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle 
çelik metalürjisinde en önemli gelişmelerden bir tanesi mikroalaşımlı çeliklerdir. Mikroalaşımlı çelikler yüksek 
mukavemet, tokluk ve iyi kaynak kabiliyeti gibi özellikleri nedeniyle otomotiv sektöründen bina yapımına kadar çok 
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Mikroalaşım çeliklerinde bulunan vanadyum, niobyum, titanyum, baron ve 
alüminyum gibi elementlerin oluşturdukları karbonitrürler tane büyümesini, dislokasyonların hareketini ve yeniden 
kristalleşmeyi engelleyerek çeliğin dayanımını artırmaktadır [7]. Kesme kuvvetleri, işlem esnasında oluşan bazı 
değişkenler tarafından, doğrudan etkilenen en önemli çıkış değişkenlerinden biridir. [8]. 
 
Günümüzde, talaşlı imalat sektöründe farklı malzemeler ve farklı amaçlar için çeşitli kaplamalarla kaplanmış 
sementit karbür kesici takımlar kullanılır. Örneğin, alüminyum oksitin (Al2O3) yüksek sıcaklıklarda kimyasal olarak 
dengeli ve aşınmaya dirençli olduğu ispatlanmıştır. Bunun yanında titanyum nitrür (TiN), kesici takımda sürtünme 
katsayısını azaltmakta ve bunun sonucu olarak kesici takım talaş yüzeyinde yapışma eğilimi azaltmaktadır [9–10]. 
Bu nedenle bu kesicilerin endüstride kullanılması kaçınılmazdır. 
 



Ulaş,H. 

942 
 

İşlenmiş bir yüzeyin yapısı, kalite açısından en önemli kıstaslardan birisidir. Malzemelerin işlenmesi anında 
kullanılan her bir parametre yüzey hassasiyetini etkilemektedir. Yüzey pürüzlülüğü yüzey kalitesini belirleyen bir 
parametredir [11–13]. Talaşlı imal usulleri kullanılarak yapılan yüzey operasyonları birçok değişkenden 
etkilenmektedir. Yüzey pürüzlülük değerinin azaltılması; talaş derinliğinin azaltılması, düşük ilerleme miktarı ve 
yüksek kesme hızları kullanımı, soğutma suyu debisinin arttırılması, kesici takımın uç yarıçapının ve talaş açısı 
değerlerinin büyük olması gibi faktörlere bağlıdır [14]. 
 
Bu çalışmada, 30MnVS6 mikroalaşımlı çelikten hazırlanan iş parçaları yağda ve suda sertleştirilerek farklı 
mikroyapıların oluşturmuştur. Bu malzemeler üzerinde seramik ve CBN kesici takımlarla işlenebilirlik deneyleri, 
tornalama metoduyla farklı kesme hızlarında soğutma sıvısı kullanılmadan yaparak, farklı mikroyapıların ve 
sertliklerin kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğüne etkileri araştırılması amaçlanmıştır.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
İşlenebilirlik deneylerinde iş parçası malzemesi olarak yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelikler (YDDA veya high 
strenght-low alloyed HSLA) olarak ta adlandırılan mikroalaşımlı çelikler (30MnVS6) kullanılmıştır. 30MnVS6 
mikroalaşımlı çeliğin kimyasal bileşeni Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1. 30MnVS6 mikroalaşımlı çeliğin kimyasal bileşimi 
 

 C Si Mn P S Cr Mo V N 

30MnVS6 0,26 
0,33 

0,15 
0,80 

1,20 
1,60 

<0,025 0,020 
0,060 

<0,30 <0,08 0,08 
0,20 

0,01 
0,02 

 

İş parçaları 900 C ’ye kadar ısıtılan fırında tek tek bir saat bekletilip, yağda ve suda farklı soğuma hızlarında 

soğutulmuştur. İş parçası malzemesinin metalografik incelemesi METKON GRIPO 2V marka zımpara ve polisaj 
cihazı ile hazırlanan numuneler 180, 320, 600, 800, 1000 ve 1200 numaralı zımpara kâğıtları ile zımparaladıktan 
sonra 0,6 μm elmas pasta ile parlatma işlemine tabii tutulmuştur. Numuneler % 2 nital ile dağlandıktan sonra optik 
mikroskopta 40X büyütmelerle mikro yapı resimleri alınmıştır. İş parçası malzemesinin sertlik ölçümü "AFFRI 251 
MRSD" marka sertlik ölçüm cihazı ile Rockwell (HRC) türünden sertlik ölçümleri yapılmıştır. 
 
İşlenebilirlik deneyleri, ISO 3685'deki deney şartlarına uygun olarak G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi 
Bölümü Talaşlı Üretim Anabilim dalından bulunan CNC tona tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde 
kullanılan iş parçaları FANUC kontrol ünitesine sahip olan "Johnford TC–35" sanayi tipi CNC torna tezgâhında 
işlenmiştir. CNC torna tezgâhının gücü 10 KW olup, tezgâh iş mili değişken kademesiz hıza sahip ve 4000 
dev/dak'ya kadar çıkabilmektedir. Deneylerde her bir numune için kesme hızı 150 m/dak, 200 m/dak, 250 m/dak 
ve 300 m/dak kesme hızları alınmış ve her kesme hızı içinde 0,1 mm/dev kullanarak deneyler yapılmıştır. 
 
Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşenini; esas kesme kuvveti Fz (Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve 
radyal kuvveti Fy (Fr) ölçebilen KISTLER 9257A tipi piezoelektrik dinamometre kullanılmıştır. 

 
Tornalama sonucunda elde edilen işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri "Mahr" marka 
Perthometer M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı kullanılmıştır. Ölçümler iş parçası eksenine paralel olacak 
şekilde ve iş parçası her ölçüm sonrası kendi ekseni etrafında yaklaşık 120° döndürülerek üç farklı yüzeyde ölçüm 
yapılmıştır. Ölçümler sonucu bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) 

değerleri hesaplanmıştır. 

 
3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Mikro yapının değerlendirmesi 
 

İşlenebilirlik deneyleri için hazırlanan 30MnVS6 iş parçaları 900 C ’ye kadar ısıtılan fırına bir saat bekletilmiştir. İş 

parçalarını suda ve yağda soğutulmuştur. Soğutulan iş parçalarının soğuma hızları farklı olduğu için mikro 
yapılarında farklı yapılarda oluşmuştur. Şekil 1’de görülmektedir. Isıl işlem sonunda yağda soğutulan malzemenin 
serliği 47 HRC suda soğutulan malzemenin serliği 52 HRC olmuştur. 
 
Suda ve yağda soğutulan iş parçalarının yapılarında martenzitik yapı oluşmuştur. Mikro yapıdaki bu oluşum 
malzemenin sertliğinin artmasına sebep olmuştur  (Şekil 1). 
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(a)                                                         (b)                                                        

Yağda Soğutulan                                  Suda Soğutulan 
 

Şekil 1. Farklı ortamlarda soğutulan iş parçalarının mikro yapıları. 
 

3.2. Kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi 
 

Farklı kesme hızlarında (150, 200, 250 ve 300 m/dak) yapılan deneylerde iş parçaları soğutma hızlarının kesme 
kuvvetlerine etkileri Şekil 2’de verilmektedir.  
 
150 m/dak kesme hızında yapılan deneylerde en yüksek kesme kuvveti (385 N) CBN kesici ile suda soğutulan 
malzemede oluşmuştur. Suda soğutulan malzemede yapılan deneylerde kesme hızının artması ile (200-250 
m/dak) kesme kuvvetleri 340 N’unun altına düşmüştür. Seramik kesici ile yapılan deneylerde kesme kuvvetleri 
artmıştır. Ancak 300 m/dak kesme hızında yapılan deneylerde kesme kuvvetleri yaklaşık aynı değerde 
oluşmuştur. 
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Şekil 2. Kesme hızının kesme kuvvetine etkileri (talaş derinliği 1 mm, ilerleme 0,1 mm/dev) 
 
Yağda soğutulan malzemede yapılan deneylerde, düşük kesme hızında, seramik kesicide CBN kesiciye göre 
daha yüksek kesme kuvvetleri oluşmuştur. Ancak kesme hızının armasıyla CBN kesicide kesme kuvvetleri 
artmıştır. Seramik kesici ile yapılan deneylerde, keme kuvveti azalmıştır. Seramik kesici ile 150 m/dak yapılan 
deneylerde, oluşan keme kuvvetine oranla 300 m/dak kesme hızında,  kesme kuvveti yaklaşık %30 düşük 
değerde oluşmuştur. 
 
Yapılan tornalama işlemlerinde en çok kesme kuvvetleri suda soğutulan malzemenin seramik kesici ile 
işlenmesinde elde edilmiştir. Bunun nedeni ise suda soğutulan malzeme martenzit yapı (Şekil 1) olup sertliği 52 
HRC’dir. Kesme hızının artmasıyla kesme kuvvetlerinin düşüşü kısmen kesici takım talaş yüzeyinde takım-talaş 

20 

µm 

20 

µm 
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temas uzunluğunun azalması ve kısmen de artan kesme hızı sonucu sıcaklığın artmasıyla takım talaş 
yüzeyindeki akma bölgesinde yapışan malzemenin kayma dayanımının azalmasıyla açıklanabilir [15].    

 
3.3. Yüzey pürüzlülüğünün değerlendirmesi 
 

Farklı kesme hızlarında (150, 200, 250 ve 300 m/dak) yapılan deneylerde iş parçaları soğutma hızlarının yüzey 
pürüzlülük değerlerine etkileri Şekil 3’de verilmektedir. Kesme hızı 150 m/dak kesme hızlarında yapılan 
deneylerde, seramik kesici ile işlenen suda soğutulan malzemede en yüksek değerde,  CBN kesici ile işlenen 
yağda soğutulan malzemede en düşük değerde oluşmuştur.  
 
Her iki malzemede CBN yapılan deneylerde, kesme hızının artırılmasıyla (200 m/dak) yüzey pürüzlülük değerleri 
yaklaşık %500 artmıştır. Ancak kesme hızının daha da artırılmasıyla, yüzey pürüzlülüğü değerleri,  150 m/dak 
kesme hızında oluşan yüzey pürüzlülüğü değerlerinin altında değerlerde oluşmuştur.  200 m/dak kesme hızında 
yüzey pürüzlülük değerlerin yaklaşık %500 artması, takım tezgâhının, 200 m/dak kesme hızındaki devirde 
maksimum titreşimin oluşmasıyla açıklanabilir. CBN kesici ile işlenen malzemelerde, malzeme yapısının 
değişmesi yüzey pürüzlülük değerlerini fazla etkilememiştir. 
 
En düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri suda soğutulan malzemenin seramik kesici ile 200 m/dak kesme hızında 
işlenmesi ile oluşmuştur. Bu malzemenin seramik kesici kullanarak işlenmesinde kesme hızının artması ile yüzey 
pürüzlülük değerleri de artmıştır. 
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Şekil 3. Kesme hızının yüzey pürüzlülük değerlerine etkileri (talaş derinliği 1 mm, ilerleme 0,1 mm/dev) 
 

En düzenli yüzey pürüzlülüğü değerleri yağda soğutulan malzemenin seramik kesici ile işlenmesinde oluşmuştur. 
Bunu nedeni ise yağda soğutulan malzemenin sertliğinin, suda soğutulan malzemeye oranla sertliğinin daha 
düşük değerde olması, kesme kuvvetlerinin düşük değerde oluşması ile açıklanmıştır. 
 

6. Sonuçlar ve Öneriler 
 

30MnVS6 mikroalaşımlı çelikten hazırlanan iş parçaları yağda ve suda soğutularak farklı mikro yapılar 
oluşturmuştur. Bu oluşturulan mikroyapıların kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek amacıyla, 
CBN ve seramik kesici takımlar kullanılarak işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen 
sonuçlar ve buna bağlı öneriler aşağıda özetlenmiştir: 
 
Suda ve yağda soğutulan iş parçalarının yapılarında martenzitik yapı oluşmuştur. Isıl işlem sonunda yada 
soğutulan malzemenin serliği 47 HRC suda soğutulan malzemenin serliği 52 HRC olmuştur. 
 
Yağda soğutulan malzemede yapılan deneylerde, düşük kesme hızında, seramik kesicide CBN kesiciye göre 
daha yüksek kesme kuvvetleri oluşmuştur. Ancak kesme hızının armasıyla CBN kesicide kesme kuvvetleri 
artmıştır.  
 



Ulaş,H. 

945 
 

En düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri suda soğutulan malzemenin seramik kesici ile 200 m/dak kesme hızında 
işlenmesi ile oluşmuştur.  
 
En düzenli yüzey pürüzlülüğü değerleri yağda soğutulan malzemenin seramik kesici ile işlenmesinde oluşmuştur.  
 
Yapılan tornalama işlemlerinde en çok kesme kuvvetleri suda soğutulan malzemenin seramik kesici ile 
işlenmesinde elde edilmiştir. 
 
Malzemelerin mikroyapılarında yapılan değişikler kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülük değerlerini önemli ölçüde 
değiştirdiği görülmüştür. 
 
Bu seramik, CBN gibi farklı kesicilerle, talaş derinliği, ilerleme miktarları azaltılarak işlenebilirlik deneyleri yapılırsa 
daha iyi neticeler alınacağı düşünülmektedir. 
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Özet  
 
Bu çalışmada Cerrahi alet üretiminde kullanılan AISI 420 paslanmaz çelik Tel erozyon tezgahında işlenmiştir. 
Çalışmada tel erozyon ile işlemede yüzey kalitesini (Ra) etkileyen kesme parametreleri olarak Servo voltajı (V), 
Time off,  (puls ara zamanı-µs), Dielectric (İyonize su basıncı-kg/cm

2
) ve Current (Akım-A)  seçilmiştir. Deneyler 

sonucunda işlem görmüş yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar deney tasarımı 
yöntemlerinden biri olan Taguchi metodu kullanılarak süreç parametrelerinin ve seviyelerinin etkileri incelenmiştir. 
Malzemenin yüzey pürüzlülüğü incelendiğinde Servo için en uygun değeri 75 V, Time off için 130 µs, Dielectric 
için 4 bar ve current için 8 A olduğu tespit edilmiştir. Üretimi devam eden cerrahi malzemelerden bir kısmı elde 
edilen en iyi parametrelerle üretilmiş ve yarı mamul ve mamul olarak işlenmesinde etkin kazanımlar sağlamıştır.  

 

THE INVESTIGATION OF MACHINING AISI 420 STAINLESS 
STEEL THAT USED IN PRODUCTION OF MEDICAL SURGEAN 

INSTRUMENTS ON WEDM WITH TAGUCHI METHOD 
 

Abstract 
 
In this study the production of surgical instruments used in the AISI 420 stainless steel wire erosion machine tool 
processed. The study of wire EDM machining surface quality (Ra) as the parameters affecting the servo cut-off 
voltage (V), Time off, (intermediate pulse time) (ms), Dielectric (ionized water pressure) (kg/cm2) and Current 
(Flow-A) was selected. As a result of the experiments measured the surface roughness of treated surfaces and 
the results obtained by the method of Taguchi experimental design is one of the methods and levels of process 
parameters were investigated. The most appropriate value for the surface roughness of the material examined, 
the servo 75 V, 130 ms for Time Off, Dielectric 4 bar for current 8 A that have been identified. Obtained from a 
part of the ongoing production of surgical materials and semi-finished and finished products made of the best 
parameters for the processing of the gains made effective. 
 

 
 

1.Giriş 
 

Üretimde zaman ve maliyet açısından bilimsel metotların kullanılması bir zorunluluktur. Deneysel tasarım 
metotları da, işletmelerin artan rekabet şartlarında pazar paylarını arttırabilmeleri ve etkin çalışabilmeleri için 
önemli bir rol oynamaktadır. Taguchi metodunun parametre tasarımı aşamasında uygulanması, yani ürüne 
doğrudan müdahale yerine, üretimin başlamasından önce uygulanması işletmeler açısından büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. 
 
Paslanmaz çeliklerin işlenebilirliği ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çiftçi, AISI çeliğinin kaplanmış sementit 
karbürle işlenmesinde takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğünü araştırmıştır. Bu çalışmada artan kesme hızı ile 
takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğünün azaldığı ancak belli bir değerden sonra ikisinin de arttığı belirtilmiştir [1].  
Bruni vd. AISI 420 paslanmaz çeliğinin talaş kaldırma işleminde kesme sürecinin yüzey pürüzlülüğü ve takım 
aşınması üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Wiper takım geometrisi ile en iyi yüzey pürüzlülüğünün elde edildiği 
belirtilmiştir [2]. Huang vd. stavax çeliğinin yuvarlatılmış parmak freze ile işlenmesi esnasında takım aşınması ve 
yüzey pürüzlülüğünün bozulmasını eş zamanlı kontrol etmek için model tabanlı izleme metodunu uygulamışlardır 
[3]. Liev vd. stavax çeliğinin farklı kalitedeki PCBN takımlar ile düşük hızlarda çok hassas işlemelerde oluşan 
takım aşınmasını incelemişlerdir [4]. Jawaid vd., Martenzit yapıda paslanmaz çeliğin farklı kaplamalardaki seramik 
kesici takımlarla işlenmesinde takım aşınması ve takım ömrü modelinin oluşturulması için bir çalışma yapmışlardır 
[5]. AISI 304 östenitik paslanmaz çelik malzeme değişik kesme parametreleri ile işlendikten sonra, işlemeye bağlı 
olarak bünyesinde nasıl bir kalıcı gerilme oluştuğunu belirlemek hedeflenmiştir [6]. Demir, vd. Cr alaşımlı 
sertleşebilir paslanmaz takım çeliği Stavax ESR (AISI 420 ESR) üzerinde işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. 
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İşlenen parçaların yüzey pürüzlülük değerleri ve kesme kuvvetleri ölçülerek, işleme parametrelerinin yüzey 
pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır [7].  
 
Literatürde Tel erozyon tezgahında işlenebilirlik ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Scott vd çalışmalarında, bir 
tel erozyon tezgâhında kontrol parametrelerinin seçimi için çok amaçlı bir optimizasyon probleminin 
formülasyonunu ve çözümünü yapmıştır [8]. Yurtkuran ve arkadaşları, üretimi gerçekleştirilen malzemelere WS ve 
MA parametrelerine bağlı, yüzey pürüzlülüğü ve tel aşınmaları açısından en uygun işleme parametrelerinin 
belirlenmesi amacıyla çalışma yapılmıştır [9]. Gökler ve Ozangözü tel ilerleme hızı ve dielektrik sıvı basıncını tüm 
deneylerde sabit tutarak diğer kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini deneysel olarak 
incelemişlerdir [10]. Yan ve Lai, WEDM işlemi sonrasında kesilen yüzeyde oluşan tabakanın ve yüzey pürüzlülük 
değerlerinin azaltılmasına yönelik yeni bir güç kaynağı geliştirmişlerdir [11]. Huang ve diğerleri, tel elektro erozyon 
tezgahında işleme performansı üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmaya göre puls süresi arttıkça yüzey pürüzlülüğü 
de artmaktadır [12]. Han ve diğerleri beş farklı malzeme (Alüminyum, çelik, alaşımlı çelik ve sementit karbür 
alaşımları) üzerinde işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini araştırmışlardır. Malzemeler içerisinde 
en yüksek yüzey pürüzlülüğü değerlerini alüminyum malzemelerde ölçmüşlerdir [13]. Tosun ve Coğun, tel 
elektrotta meydana gelen aşınmaları işlem parametrelerinin değişimine bağlı olarak incelemişlerdir [14]. Rozenek 
ve diğerleri, çalışmalarında metal matrisli kompozit malzeme kullanmışlar ve işlem parametrelerinin yüzey 
pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırmışlardır [15]. Çaydaş ve Hasçalık, çalışmalarında tel elektro erozyon 
yönteminde dielektrik sıvı sirkülasyon basıncı, puls süresi, gerilim ve tel ilerleme hızı parametrelerine bağlı olarak 
alüminyum alaşımının yüzey pürüzlülüğü ve mikroyapı değişimi incelemişlerdir [16]. Hargrove ve Ding, is parçası 
yüzeyi üzerindeki sıcaklıktan etkilenmiş kalınlıkların puls süresi ve boşalım voltajını incelemişlerdir [17]. Aspinwal 
ve arkadaşları, Ti-6Al-4V ve Inconel 718 malzemesi iki farklı tezgahta isleyerek yüzey pürüzlülüğü ve oluşan yeni 
tabaka kalınlığını karşılaştırmışlardır [18]. Ay ve Aydoğdu, tel elektro erozyon işleminde kesme parametrelerinin 
parçanın boyut ve şekil toleranslarına etkisi araştırmışlardır [19]. 
 

2. Deneysel Çalışma  
 

Kaliteyi iyileştirmek değişkenliğin azaltılmasından geçmektedir. Taguchi metodunun temelini parametre tasarımı 
oluşturmaktadır. Parametre tasarımında amaç, üründe ortaya çıkabilecek varyasyonu en aza indirmek ve ürünün 
maliyetini düşürmektir [20,21]. Sisteme etkisinin olduğu düşünülen parametrelerin ve değişkenliğe sebep olacak 
seviyelerin oluşturduğu kontrollü bir deney düzeni ile deney sayısı azaltılacaktır. 
 
Talaşlı imalat işlemlerinde işlenebilirliğin önemli bir ölçütü yüzey kalitesi ya da yüzey pürüzlülüğüdür. Yüzey 
pürüzlülüğü birbirinden bağımsız şartlar altında değerlendirilmektedir [22]. Yüzey pürüzlülüğünün; öncelikli olarak 
kesme hızına, ilerlemeye ve talaş derinliğine bağlı olarak değişebileceği bilinmektedir. Deney düzeneğinde 
kullanılan CNC tel erozyon tezgahı; 3 eksende lineer ve dairesel enterpolasyon yapabilen, metrik ve inc 
birimlerinde ISO format programlama yapabilen ONA AF 25 Model CNC Tel Erozyon Tezgahı ve 0.25 mm 
çapında ve turu tel kullanılmıştır. Deneyler, kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin tespiti için 
yapılmıştır. Tel erozyon ile işlemede yüzey kalitesini (Ra) etkileyen kesme parametreleri olarak Servo voltajı (V), 
Time off,  (puls ara zamanı) (µs), Dielectric (İyonize su basıncı) (kg/cm

2
) ve Current (Akım-A)  seçilmiştir.  Kesme 

parametrelerine ait parametre ve seviyeleri Çizelge 1.’de gösterilmektedir. Kesme parametreleri 4 faktör 3 seviye 
olarak belirlenmiştir. Probleme uygun orthogonal dizi seçimi L9 deneyi kullanılmıştır. 
 

Çizelge 1. Kesme Parametreleri ve Seviyeleri 
 

Parametreler 
  Seviyeler 

 1   2   3   

Servo (V)  45  60  75  

Time off (µs)  90  110  130  

Dielectric (bar)   4   6       8   

Current (V)  8   10  
   
12  

 
2.1. Analizler 
 
Çizelge 1’de verilen parametreler ve seviyelerine göre 9 adet deney yapılmıştır. Tamamlanan 9 deney 
sonrasında, yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür.  Bu değerlerin ortalaması hesaplanmış ve ortalama yüzey 
pürüzlülük değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Elde edilen veriler ışığında hem değişken parametreler (servo, 
current, time off ve dielectric)  hem de AISI 420 paslanmaz çelik malzemenin ortalama yüzey pürüzlülüğü 
üzerindeki etkileri yorumlanmıştır. 
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Çizelge 2. Kesme parametreleri ve yüzey pürüzlülük değerleri 

 
Deney 

No Servo 
Time 
off Dielectric  Current  

Ra          
S/N 

1 45 90 4 8 3.01       -9,58 

2 45 110 6 10 
3.35       -
10,52 

3 45 130 8 12 
3.36       -
10,53 

4 60 90 6 12 
3.55       -
11,02 

5 60 110 8 8 2.83       -9,04 

6 60 130 4 10 3.02       -9,60 

7 75 90 8 10 2.98       -9,50 

8 75 110 4 12 2.71       -8,67 

9 75 130 6 8 2.43       -7,73 

 
Çizelge 2 incelendiğinde göz ardı edilemeyecek bir durum da Current değerlerinin sabit olması ile 2. ve 3. 
deneyler ile Servo’nun sabit 6. ve 7. deneylerde ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinin birbirine çok yakın 
çıktığı görülmektedir. 
 

Çizelge 3. Faktörlerin varyans analizi 
 

Değişkenlik 
Kaynağı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
toplamı 

Kareler 
ortalaması 

F P 

Faktör 3 64683 21561 181,66 0,000 

Hata 32 3798 119   

Toplam 35 68481   

S = 10,89   R-Sq = 94,45%   R-Sq(adj) = 93,93% 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deney sonucunda elde edilen bulgulara göre varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Varyans analizi çizelgesi 
incelendiğinde (Çizelge 3)  faktörlerin F değeri 181,66 P değeri 0,000 olarak bulunmuştur. Güven aralığı % 95, 
gruplar arası serbestlik derecesi 3 ve grup içi serbestlik derecesi 32’dür. Bu değerlere göre F0,05;3;32 =2,9’ dur.  
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Şekil 1. Parametrelerin etkileşim grafikleri 

                              Individual 95% CIs For Mean Based on 

                              Pooled StDev 

Level       N    Mean  StDev  +---------+---------+---------+------- 

Servo       9   60,00  12,99                    (-*-) 

Time off    9  110,00  17,32                                  (--*-) 

Dielectric  9    6,00   1,73  (-*-) 

Current     9   10,00   1,73   (-*--) 

                              +---------+---------+---------+------- 

                              0        30        60        90 

Pooled StDev = 10,89 
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Şekil 1 ve Şekil 2’deki grafikler incelendiği zaman, seçilen kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde 
kuvvetli etkisi olduğu görülmektedir. Faktör seviyelerinin tespit edilmesinde, sonuca etki etme derecelerinin 
dikkate alınması gereklidir. Servo, Time off, Dielectric ve Current parametreleri arası etkileşimlerin grafikleri Şekil 
1’de verilmiştir. Parametreleri arası etkileşim grafikleri incelendiğinde önem sırası ile servo, current, time off ve 
dielectric olarak yüzey pürüzlülüğüne üzerinde etkili olmuşlardır. Parametreler arasında en önemli ilişkiyi Time off 
oluşturmaktadır.     
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Şekil 2. S/N oranlarının ortalama değer grafikleri 
 

Ortalama S/N oranlarının sayısal (Çizelge 4) ve grafiksel gösterimi (Şekil 2) yardımıyla en yüksek S/N oranına 
bakılarak sinyal/gürültü oranları Servo için en uygun değeri 75 V, Time off için 130 µs, Dielectric için 4 bar ve 
current için 8 V’dir. Deneysel sonuçlar neticesinde ölçülen değerlerin yorumlanması ile S/N oranlarına bağlı olarak 
optimal parametreler tahmin edilmiştir. Bu tahmin sonucu oluşan sıralama değeri olan A3B3C1D1 seviye Taguchi 
L9 deney tasarımında bulunmadığında dolayı doğrulama deneyi yapılmıştır. 
 

 
Çizelge 4. S/N Oranları ve Sıralama 

 

Seviye Servo      Time 
off     

Dielectric      Current 

1 -10,217 -10,039 -9,289 -8,787 

2 -9,893 -9,414 -9,759 -9,880 

3 -8,636 -9,293 -9,697 -10,079 

Delta 1,580 0,746 0,471 1,292 

Sıralama 1 3 4 2 

 
Doğrulama deneyinde A3B3C1D1 değerleri için Servo değeri 75 V, Time off için 130 µs, Dielectric için 4 bar ve 
current için 8 A seçilmiş ve yeniden kesim yapılmıştır. Elde edilen yüzey pürüzlülük değeri 2,377 olarak tespit 
edilmiştir. Daha önce yapılan kesimler de göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parametrelerden elde 
edilen en iyi değer olmuştur. Cerrahi malzemeler bu kesme parametreleri ile işlenmiş son derece etkili sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu malzemelerden örnekler Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 

                 
 

Şekil 3. AISI 420 Malzemeden üretilmiş Cerrahi aletler 
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3. Sonuç 
 
Bu çalışmada AISI 420 paslanmaz çelik kullanılmıştır. Çalışmada tel erozyon ile işlemede yüzey kalitesini (Ra) 
etkileyen kesme parametreleri olarak Servo voltajı (V), Time off,  (puls ara zamanı) (µs), Dielectric (İyonize su 
basıncı) (kg/cm

2
) ve Current (Akım-A)  seçilmiştir. Deneyler sonucunda işlem görmüş yüzeylerin yüzey 

pürüzlülüğü ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar deney tasarımı yöntemlerinden biri olan Taguchi metodu 
kullanılarak süreç parametrelerinin ve seviyelerinin etkileri incelenmiştir. Malzemenin Yüzey pürüzlülüğü 
incelendiğinde Servo için en uygun değeri 75 V, Time off için 130 µs, Dielectric için 4 bar ve current için 8 A 
olduğu tespit edilmiştir. Üretimi devam eden cerrahi malzemelerden bir kısmı elde edilen en iyi parametrelerle 
üretilmiş ve yarı mamul ve mamul olarak işlenmesinde etkin kazanımlar sağlamıştır.  
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ÖZET 
 

Üç eksenli frezeleme işlemleri, havacılık, otomotiv ve kalıpçılık sektörlerinde karmaşık yüzeylerin talaşlı 
imalatında sıklıkla kullanılır. Kesici takımda, kesme kuvvetleri nedeniyle oluşan esnemeler düşük parça kalitesine 
sebep olabilirler. Oluşan sehim değerlerinin bulunup giderilmesi üretim için oldukça önem taşımaktadır. 
 
Yapılan deneysel çalışmada, yarı küresel kalıp yüzey formlarının işlemesinde kullanılan farklı takım yolu 
hareketlerinde ilgili kesme parametreleri dikkate alınarak, takım sehimi ve kesme kuvvetlerine etkileri 
incelenmiştir. Farklı yüzey formlarının (iç bükey ve dış bükey) işlenmesi, aynı yönlü ve ters yönlü frezeleme 
stratejileri üzerine kurulmuş takım yolu tarzları (tırmanma, kontur) ile gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kesme 
parametreleri (kesme hızı, ilerleme, yanal ilerleme) ile oluşan kesme kuvvetleri ve kesici takım sehimi verilerinin 
deneysel olarak ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kalıp imalatında yaygın olarak kullanılan DIN 1.2344 
sıcak iş takım çeliği ve kesici olarak TiC kaplamalı iki ağızlı değiştirilebilir uçlu parmak freze kullanılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Küresel parmak frezeleme, kesme tarzı, takım sehimi, kesme kuvveti 

 

EFFECTS OF DIFFERENT CUTTING STYLES ON END MILLING OF 
DIN 1.2344 STEEL 

 
 

ABSTRACT 
 
The three-axis milling operations are often used in manufacturing of complex surfaces in aerospace, automotive 
and mold making sectors. Tool deflections as a consequence of cutting forces can result in weak part qualities. 
Therefore, computing these deflection values and their elimination are very significant to production. 
 
In this experimental study, the effects of different cutting strategies and related cutting parameters on tool 
deflection and cutting forces were investigated on semi-spherical surfaces in mold machining.   Machining of 
different surface forms (concave and convex) were realized with the tool path styles (ramping and contouring) 
based on down and up milling strategies. The cutting forces and cutting tool deflections were measured 
experimentally with regard to cutting parameters (cutting velocity, feed velocity and step over). DIN 1.2344 hot 
work tool steel which is widely employed in the mold manufacturing and two-cutting edged indexable insert end 
mill with TiC coatings were used in the experiments. 
 
Keywords: The ball end milling, cutter path styles, tool deflection, cutting force. 
 

1. Giriş 
 
Otomotiv endüstrisi, türbin bıçakları ve kalıp imalat sanayi genel olarak sertleştirilmiş çeliklerin kullanımını ve 
karmaşık yüzeylerin işlenmesini içermektedir. Tolerans ve boyutsal doğruluk değerleri imalatta dar aralıklara 
sahiptir ve boyutsal hataların en aza indirilmesi zorunludur. Kesici takımlardan kaynaklanan hatalardan öne 
çıkanlardan bir kaçı takım üzerindeki salgı ve aşınmadır. Fakat bunların yanında takım eğilmesinden 
kaynaklanan, genellikle imalatta göz ardı edilen önemli bir hata daha mevcuttur. Bu da takımın yük altında 
eğilmesi, sehimidir. Takımın eğilmesinden kaynaklanan hataları hesaplayabilmek için kesme stratejisi, malzeme, 
takım boyutları ve yüzeyin eğimi bilinmelidir. Böylece takım eğilmesinden kaynaklanan hatalar minimuma 
indirilebilecektir. 
 
Zheng vd. [1] frezeleme kuvvetlerinin simülasyon ve teorik modellenmesi üzerine çalışmışlardır. Çalışmada 
Windows tabanlı teorik frezeleme kuvvet simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem frezelemede kuvvetleri, iş 
parçası malzeme özellikleri, kesme parametreleri, takım geometrisi, kesme şartları ve frezeleme tipini dikkate 
alarak tahmin etmektedir. Milfelner vd. [2] küresel parmak frezelerde kesme kuvvetlerinin belirlenmesi için 
simülasyon sistemleri geliştirmeye çalışmışlardır. Geliştirdikleri simülasyon sistemi ile ölçülen kesme kuvvetlerine 
çok yakın sonuçlar elde etmişlerdir.  Yuwen vd. [3] karmaşık yüzeylerin küresel parmak frezelenmesinde, kesme 
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kuvvetlerinin tahmini ve deneysel doğrulanması üzerinde durmuşlardır. Kesme kuvvetlerinin tahmininde talaş 
kalınlığını dikkate almışlar, ilerleme stratejisi planı ve takım yeri üzerine temellendirmişlerdir. Fontaine vd. [4] 
takım talaş eğimi ile küresel parmak frezelemede, kesme kuvvetlerinin modellenmesinde, kesme şartlarının, takım 
dalmasının, çıkışının ve eğim açısının etkileri üzerinde durmuşlardır. Sonuç olarak kesme kuvvetlerinin 
tahmininde ilgili parametrelerin doğrudan etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Ikua vd. [5] eğimli yüzeyler için 
işleme hataları ve kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesinde, teorik bir modelin geçerliliğinin denetlenmesi için bir 
dizi deney gerçekleştirmişlerdir. Deneyler ile teorik modelden çok benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Kim vd. [6] 
kesici takımın elastik uygunluğu yüzünden küresel parmak frezelenen yüzeyin, üç boyutlu şekil hataları analizi için 
bir yöntem sunmuştur. Bu yöntemin yüzey şekil hatası ve kesme kuvvetlerinin doğru tahminini yapabileceğini 
göstermişlerdir. Göloğlu ve Sakarya [7] cep frezelemede yüzey pürüzlülüğü üzerine, takım yolu stratejilerinin 
etkilerini araştırmışlardır. Takım yolu stratejilerinin yüzey pürüzlülüğü değerini, doğrudan etkilediğini ortaya 
koymuşlardır. 
 
Bu çalışmada, kesme stratejilerinin eğimli yüzeylerin parmak frezelemesinde, takım sehimi ve kesme kuvvetleri 
açısından etkileri ele alınarak deneysel olarak incelenmiştir.  
 

2. Kesme Stratejileri 
 

Bu çalışmada, parmak frezeleme operasyonları için, farklı kesici hareketlerini içeren takım yolları kullanılmıştır. Bu 
takım yolları temel frezeleme stratejileri (Aynı Yönlü ve Ters Yönlü) üzerine kurulmuştur (Şekil 1).  
 

 
 

Şekil 1. Aynı Yönlü Frezeleme (a), Ters Yönlü Frezeleme (b). 
 

 
 

Şekil 2. Kontur (a) ve tırmanma (b) takım yolu tarzları. 
 

Takım yolunun doğru seçimi, imalat süresini, talaş kaldırılan yüzeyin durumunu ve maliyeti etkilemektedir [8]. 
Deneysel çalışmalarda küresel yüzeyin imali için kullanılan takım yolu tarzları iki başlık altında toplanmıştır. 
Bunlar; tırmanma ve kontur takım yolu tarzlarıdır. Bu takım yolu tarzlarına bağlı olarak dört adet işlem stratejisi 
kullanılmıştır. Bunlar; aynı yönlü tırmanma (AYT), aynı yönlü kontur (AYK), ters yönlü tırmanma (TYT) ve ters 
yönlü konturdur (TYK) (Çizelge 3). Kontur takım yolu tarzında kesici küresel yüzeyi dik çizgiler şeklinde tarayarak 
işlemektedir (Şekil 2a). Tırmanma takım yolu tarzında ise kesici küresel yüzeyi paralel çizgiler şeklinde tarayarak 
işlemektedir (Şekil 2b).  
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3. Deneysel Çalışmalar 
 

3.1. Sistemin Kurulumu 
 

Takım sehim değerlerinin alınabilmesi için endüktif algılayıcılar kullanılmıştır. Algılayıcılar birbirine 90° derece dik 
olacak şekilde manyetik tutucular ile tezgâh gövdesine tutturulmuşlardır. Şekil 3’de deneylerde kullanılan 
algılayıcıların kurulumu ve şematik gösterimi yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Kesici sehim ölçüm deney düzeneğinin gerçek ve şematik görünümü. 
 

Kullanılan endüktif algılayıcıların metal karşısında gerilim (volt) değerlerini mesafe cinsinden elde edebilmek için 
gerilim-mesafe eğrisinin oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle algılayıcının ölçüm aralığında, parmak frezeye 
belirlenen ölçüde yaklaşılarak karşılığı olan voltaj değeri ile kalibrasyon eğrisi elde edilebilmektedir.  

 
3.2 Malzeme, Tezgâh, Kesici Takım ve İşleme Parametreleri 
 

Endüstride özellikle, otomotiv, uzay ve kalıpçılıkta kullanılan malzemeler için işlenebilirlik kabiliyetinin yüksek 
olması, işleme esnasında kesme kuvvetlerinden kaynaklanan takım sehiminin düşük olması, parçada üretimden 
sonra oluşabilecek boyutsal hataların en az olması istenen bir özelliktir. Bu yüzden çalışmada DIN 1,2344 
X40CrMoV5-1 (Böhler W302) sıcak iş takım çeliği deneyler için tercih edilmiştir. İlgili malzemenin kimyasal 
özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. EN/DIN 1.2344 Çeliğinin kimyasal içeriği [9]. 
 

 C Si Mn Cr Mo P V S 

% 0,39 1,00 0,40 5,10 1,30 0,025 1,00 0,005 

 
Malzeme yaklaşık olarak 1650 N/mm² akma dayanımı ile 22–25 HRC arasında sertliğe sahiptir. 1020–1080 °C 
sıcaklıkta 25–30 dakika ısıl işleme tabi tutulup yağ içerisinde soğutulduğunda, sertliği yaklaşık 50-54 HRC’ye 
çıkmaktadır. Endüstrideki kullanımına paralel olması açısından sertleştirme işlemi yapılmamıştır. DIN 1.2344 
malzemesi talaş kaldırma operasyonları tamamlandıktan sonra ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Kesici olarak, 
SANDVIK firmasının CoroMill değiştirilebilir uçlu (R216-16A20-045), Ø16 mm silindirik saplı 2 ağızlı, 30° helis açılı 
parmak freze kullanılmıştır. Deneyler için ilgili makine kodları, CATIA V5R17 kullanılarak üretilmiş ve kontrol 
ünitesi Fanuc OM, Johnford VMC – 550 dik işleme merkezinde kullanılmıştır.  
 
 
Kesici ve kullanılan malzemeye göre son talaş operasyonu için kesme stratejilerine ek olarak üç farklı değişken 
parametre kullanılmıştır. Bunlar; kesme hızı (Vc), ilerleme (Vf) ve kesici yanal ilerlemesidir (fp). Yanal ilerleme 
değeri, kesici çapına göre son talaş operasyonlarında %5 alt sınırı alınarak oluşturulmuştur (Çizelge 2). Kesme 
hızı ve ilerleme değerleri SANDVIK COROMANT firmasının katalog değerleri referans alınarak seçilmiştir. 
İlerleme değerleri, iki ağızlı takım için diş başına ilerleme değerinden aşağıdaki formül ile elde edilmiştir. 
 

           (1) 

 
Burada; 
 

= Kesici takım ilerleme hızı (mm/dak) 

= Kesici ağız başına ilerleme (mm/ağız)  

= Kesici ağız sayısı 

= İş mili devri (dev/dak) 
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Çizelge 2. Parametrelerin seviyeleri. 
 

 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 

Kesme Hızı, Vc (m/dak) 70 80 90 100 

İlerleme, Vf (mm/dak) 223 255 286 318 

Kesici Yanal Adımı, fp (mm) 0,8 1 1,5 2 

 

3.3 Kuvvet Ölçüm Sistemi 
 
Kesme kuvveti sinyallerinin analizi; talaşlı imalatta, kesme şartlarının izlenmesinde, en çok tercih edilen bir 
yöntemdir. Çok farklı tipteki dinamometreler farklı pozisyonlarda takım tezgâhlarına monte edilerek kesme anında 
oluşan kesme kuvvetlerini ve momentleri ölçmektedirler. Deneylerde KISTLER 9265B kuartz dinamometre 
kullanılmıştır. Üç boyutlu kuartz dinamometre, üç kanallı charge-amplifikatörü, dinamometreye bağlanabilen uç 
bağlama aparatı, ölçüm bilgilerini analiz için bir yazılım, bilgisayara bağlantı için ISA tipi A/D kartı ve ara bağlantı 
kablolarından oluşmaktadır [10]. Bu çevrim Şekil 4’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Dinamometre-Amplifikatör-Kart-Bilgisayar çevrimi [10]. 
 

4. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 
Deney sonuçlarının analizleri Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) yüzey formu için gerçekleştirilmiştir. 16 
adet dışbükey yüzey formu ve 16 adet içbükey yüzey formu deneysel olarak incelenmiştir. Çizelge 3’de kullanılan 
parametrelerin ve seviyelerinin ortogonal yerleşimi ile elde edilen kuvvet ve sehim değerleri verilmiştir. 
Deneylerde X, Y eksenlerinde kesme kuvvetleri ve sehim değerleri kaydedilmiştir. Elde edilen sehim değerlerinde, 
kontur operasyonu için Y ekseni, tırmanma operasyonu için X ekseni dikkate alınmıştır. Çünkü kontur 
operasyonunda X ekseni talaş kaldırılan ilerleme yönü olmuş, tırmanma operasyonunda takım merkezi açısının X 
yönünde önemli miktarda işleme hatası oluşturduğu vurgulanmıştır [5]. 
 

Çizelge 3. Deney parametreleri dizisi ve elde edilen sonuçlar. 
 

Deney 
No 

Kontrol Parametreleri Ölçüm sonuçları 

Kesme 
Hızı, 
Vc 
(A) 

İlerleme, Vf 
(B) 

Yanal 
İlerleme, fp 

 (C) 

İşleme 
Stratejisi  

(D) 

Dışbükey Yüzey Formu İçbükey Yüzey Formu 

Kuvvet (N) 
Takım Sehimi 

(mm) 
Kuvvet (N) 

Takım 
Sehimi 
(mm) 

1 70 223 0,8 AYT 267,363 0,09123 335,449 0,34451 

2 70 255 1 AYK 291,208 0,26141 369,432 0,49031 

3 70 286 1,5 TYT 388,379 0,27648 417,480 0,51519 

4 70 318 2 TYK 408,217 0,37282 509,766 0,55391 

5 80 223 1 TYT 280,168 0,12998 390,133 0,41062 

6 80 255 0,8 TYK 291,088 0,15667 352,103 0,40140 

7 80 286 2 AYT 411,945 0,38663 476,074 0,52421 

8 80 318 1,5 AYK 417,26 0,42968 404,205 0,49329 

9 90 223 1,5 TYK 310,638 0,30885 360,697 0,40143 

10 90 255 2 TYT 439,004 0,46102 457,031 0,49102 

11 90 286 0,8 AYK 266,705 0,18571 364,076 0,37363 

12 90 318 1 AYT 334,107 0,20064 413,086 0,50675 

13 100 223 2 AYK 341,217 0,30141 394,459 0,45121 

14 100 255 1,5 AYT 305,449 0,13871 421,875 0,41285 

15 100 286 1 TYK 274,017 0,15768 376,556 0,40971 

16 100 318 0,8 TYT 279,023 0,10343 332,630 0,31041 



Gök, A., Göloğlu, C.
 
ve Demirci, H.İ.

 

 

955 
 

Elde edilen değerler incelendiğinde (Şekil 5 a ve b), genel olarak dışbükey yüzey formu için daha küçük kesme 
kuvvetleri ve buna bağlı takım sehimi oluştuğu göze çarpmaktadır. Dışbükey yüzey formu 1 nolu deneyde, aynı 
yönlü tırmanma stratejisi kullanılarak yapılan çalışmada, en küçük kesme kuvveti 267,363 N ve kesici sehimi 
0,09123 mm, en küçük kesme hızı, en küçük ilerleme ve en küçük yanal ilerleme değerinde elde edilmiştir. 
İlerleme ve yanal ilerleme oranı kuvvetlerin belirlenmesinde önemli bir etkiye sahipken, kesme hızının aktif olarak 
etkili olmadığı tespit edilmiştir. Deney 10’da ters yönlü tırmanma stratejisi kullanılarak en yüksek kesme kuvveti 
439,004 N, kesici sehimi 0,461020 mm, kesme hızı 90 m/dk, ilerleme 255 mm/dk ve en büyük yanal ilerleme 
değerinde elde edilmiştir. İçbükey yüzey formu için Deney 16’da ters yönlü tırmanma operasyonu ile en küçük 
kuvvet ve sehim değeri, Deney 4’de ise en büyük kuvvet ve sehim değeri oluşmuştur.   
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Şekil 5. Yüzey formuna göre, kesme kuvvetleri (a), takım sehimi (b). 

 
Parametrelerin yüzey tipine göre kesme stratejisi açısından ektileri incelendiğinde dışbükey yüzey formu için aynı 
yönlü frezeleme tekniğinde daha az kuvvet ve takım sehimi meydana geldiği görülmektedir (Şekil 6). Aynı yönlü 
frezeleme için tırmanma operasyonlarının (Şekil 6a), ters yönlü frezeleme için kontur operasyonlarının (Şekil 6b), 
kesme kuvvetleri ve buna bağlı takım sehimi açısından daha başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır.  
 

      
(a)                         (b) 

 
Şekil 6. Dışbükey yüzey formu için işleme stratejilerinin kesme kuvveti ve takım sehimine etkileri, aynı yönlü 

frezeleme (a), ters yönlü frezeleme (b). 
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İçbükey yüzey formu için ise genel olarak ters yönlü frezeleme operasyonunun (Şekil 7) kesme kuvvetleri ve 
takım sehim değerleri açısından daha iyi olduğu göze çarpmaktadır. Aynı yönlü ve ters yönlü frezeleme için 
kontur operasyonun (Şekil 7a-7b) daha verimli olduğu ortaya çıkmıştır. Daha verimli olmasının nedeni; kontur 
operasyonların parça eksenine paralel takım hareketi talaş atılımını kolaylaştırmış olmasına bağlanmıştır. 
Literatürde yapılan çalışmalarda da karmaşık ve eğimli yüzeylerin işlenmesinde, talaşın kesme bölgesinden rahat 
uzaklaşabilmesini sağlayan parça eksenine paralel işleme stratejilerinin uygunluğu vurgulanmıştır [5, 6]. 
 

 
(a)                (b) 

 
Şekil 7. İçbükey yüzey formu için işleme stratejilerinin kesme kuvveti ve takım sehimine etkileri, aynı yönlü 

frezeleme (a), ters yönlü frezeleme (b). 
 

İçbükey yüzey formunda ters yönlü frezeleme tekniğinin iyi çıkmasındaki en büyük sebep yüzeyin yapısıdır. Bu 
yüzey yapısında, aynı yönlü frezeleme operasyonu için talaş rahatlıkla kesme bölgesinden atılamamakta ve 
bunun neticesinde takımın maruz kaldığı kuvvet ve sehim değerlerinin artmasına sebebiyet vermektedir. 
 

5. Sonuç 
 
Eğimli yüzeylerin imali için bitirme talaş kaldırma işleminde, aynı yönlü ve zıt yönlü frezeleme üzerine durulmuş, 
tırmanma ve kontur takım yolu tarzlarının kesme parametrelerinden kesme hızı, ilerleme ve kesici yanal adımı 
kullanılarak, DIN 1.2344 çeliğinin frezelenmesine etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada frezeleme tekniği ve takım 
yolu tarzının oluşan kesme kuvveti ve buna bağlı takım sehimi değerlerini doğrudan etkilediği bulunmuştur. 
 
Her bir kesme stratejisinin, kesme kuvveti ve takım sehimi üzerine etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan deneyler 
sonunda elde edilen kuvvet ve takım sehimi değerleri incelendiğinde (Çizelge 3), her iki yüzey tipi içinde aynı 
yönlü frezeleme, kesme kuvvetleri ve takım sehimi açısından çok verimli görülmüştür. Kesme tarzı olarak elde 
edilen genel veriler dikkate alındığında, kontur operasyonları çok daha iyi çıkmıştır. Bunun nedeni ise kontur 
operasyonlarının parça eksenine paralel olması ve çıkan talaşların kolaylıkla parçadan uzaklaşabilmesidir.  
 
Yüzey formu için değerlendirildiğinde, dışbükey yüzey formu, hem kesme kuvvetleri hem de takım sehimleri 
açısından (Şekil 5) çok iyi çıkmıştır. Çünkü dışbükey yüzey formunda talaşlar rahatlıkla kesme bölgesinden 
uzaklaşabilmekte ve küresel takım yüzeye daha dar bir noktadan temas etmektedir. İçbükey yüzey formunda ise 
talaşın kesme bölgesinden kolay uzaklaşamaması ve parmak frezenin parçaya daha uzun temas uzunluğuna 
sahip olması, kesme kuvvetlerini ve buna bağlı takım sehim değerlerini artırmıştır. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, perçinsiz perçinleme (PP) yöntemi ile birleştirilmiş, St 37 çelik bağlantı levhalarının mekanik 
davranışları ve birleşme yapıları incelenmiştir. Bu amaçla, St 37 malzemeden standartlara uygun olarak bağlantı 
levhaları hazırlanmıştır. Bu levhalar, dairesel formlu perçinsiz perçinleme kalıp seti kullanılarak birleştirilmiştir. 
Deneylerde; 0,8, 1, 1,5 ve 2 mm kalınlığında olmak üzere dört farklı St 37 çelik levha kullanılmıştır. Deney 
sonuçlarına göre, aynı kalınlıktaki deney numunelerinin ve üst levha kalınlığı, alt levha kalınlığından büyük olan 
birleştirmelerin daha iyi birleşme özelliği gösterdiği gözlemlenmiştir. Sonuçlara göre en büyük çekme kuvveti üst 
levha kalınlığı 2 mm - alt levha kalınlığı 1 mm olan numunelerde 2.747 kN, maksimum yer değiştirme ise 2.163 
mm şeklinde sonuçlar elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Perçinleme, perçinsiz perçinleme (PP), St 37 çeliği, mekanik davranışlar. 

 

AN INVESTIGATION INTO THE MECHANICAL BEHAVIOR OF THE St 
37 SHEET MATERIALS JOINED WITH CILINCHING RIVET 

 

Abstract 
 
In this study, mechanical behavior and joining structure of St 37 steel plates connection plates joined with 
combined cilinching rivets (CR) were investigated. For this purpose, St 37 sheet material was used for preparing 
connection plates according to the standards. These plates were combined using a circular-shaped clinching rivet 
set. In the experiments, four different steel plates of different thickness (0.8, 1, 1.5 and 2 mm) were 
used. According to experimental results, it was observed plates of the same thickness and the connection with the 
higher upper plate thickness showed better joining. The results showed that the highest tensile strength (2747 kN) 
was observed for 2 mm upper plate thickness and 1 mm bottom plate thickness, the maximum displacement of 
2,163 mm was also seen. 
 
Keywords: Riveting, clinching rivet (CR), St 37 steel, mechanical behavior.  

 

1. Giriş 
 
Otomotiv sektörünün vazgeçilmez birleştirme tekniklerinden olan kaynak, vida, perçin yöntemlerine alternatif 
olarak iki sac levhanın birleştirme tekniği olan perçinsiz perçinleme (PP) teknolojisi, endüstride yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniğin ilk patenti 1897 yılında Almanya’ da alınmış bir tekniktir. Sac levhaların 
oldukça sık kullanıldığı otomotiv, inşaat ve havalandırma sektörü için yeniden ele alınmış ve 1980’li yıllarda 
geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Kaynakla birleştirme yöntemlerinde ortaya çıkan olumsuzlukların 
(kaplamalı ve alüminyum malzemelerde) giderilmesi, işlemin basit ve klasik perçinlemede kullanılan perçin çivisi 
gibi ek bir birleştirme elemanına gerek duyulmaması, PP yönteminin kullanım alanlarını artırmıştır. PP otomotiv, 
havacılık, beyaz eşya, ısıtma-soğutma sistemleri, ofis mobilyaları ve diğer imalat sektörlerinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır [1]. PP ile birleştirme şeklinin genel görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Kalıp seti ve levha kesiti [1]. 
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PP yönteminde 6 bar hava basıncı ile sac kalınlığı 6 mm’ye kadar olan levhalar, ek bir birleştirme elemanına 
gerek olmadan, bölgesel bir deformasyonla birleştirilebilirler. Birleştirme sonucunda oluşan çift katmanlı birleşmiş 
yapılar düğme formuna benzerler. PP yöntemi ile üniform gerilme dağılımı, ağırlıkta azalma, daha rijit bir yapı elde 
edilmesi mümkün olmaktadır. Dairesel formlu PP kesiti Şekil 2’de görülmektedir. Burada A: üst levhayı, B: alt 
levhayı, C: zımba çapını, D: kucaklama çapını, E: matris yüksekliğini, F: punch derinliğini ve G: taban kalınlığını 
ifade etmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Dairesel formlu perçinsiz perçinleme kesiti ve birleşme yapısı [1]. 
 

PP birleştirmenin genel işlem basamakları Şekil 3’de görülmektedir. Birinci aşamada kalıp başlığı sac levhalara 
baskı uygular ve sabitlenmesini sağlar. İkinci aşamada zımba (punch) malzemeyi zorlar aşağıya doğru malzemeyi 
çekmeye başlar. Üçüncü aşamada kalıp setinde bulunan yaylar açılır ve aşağıya doğru çekilen malzemelerin 
düğme formunu alması (kenetlenmesi) sağlanır ve son aşamada zımba yukarı çıkar ve birleştirilmiş levhalar yay 
baskısı ile kalıp setinden dışarı çıkartılır. Geçmişteki basit yapılı el ile olan uygulamalar halen kullanılmasına 
rağmen, PP sistemleri robot kollarına bağlanarak çoklu kullanıma uygun hale getirilmiştir. 

 

         
1 2 3 4 

 
Şekil 3. Dairesel formlu perçinsiz perçinleme işlem sırası 

 
Literatürde, PP ile ilgili yayınların sayısı sınırlıdır. Kaynak ve diğer birleştirme yöntemlerine bir alternatif olarak 
geliştirilen PP birleştirme yöntemi sadece durağan yüklerde kullanılmaktadır. Carboni vd. [2], yaptıkları bir çalışma 
da, statik ve dinamik olarak kayma ve çekme kuvvetlerine maruz kalan PP birleştirmelerinin yorulma 
davranışlarını incelemişlerdir. Kırılma yapısını incelediklerinde, uygulanan kuvvetin en büyük ve ortalama gerilme 
değerine bağlı olarak üç farklı hasar ile karsılaşmışlar, sonlu elemanlar analizi ile yaptıkları deneysel çalışmaları 
karşılaştırmışlar, bağlantının birleştirme kombinezonundan daha çok ortalama gerilme değerinin hasar tipinde 
etkili olduğunu belirtmişlerdir. Lorenzo vd. [3], yaptıkları çalışmada dört farklı soğuk şekillendirme ile birleştirme 
tekniğini karsılaştırmışlar ve bu tekniklerden dairesel formlu PP tekniğini önermişlerdir. Benzer şekilde Varis [4], 
bilinen on bir farklı PP yöntemini incelemiş, yüksek dayanımlı çelik plakalarda yöntemin uygulamalarını yapmıştır. 
Çalışma sonunda Lorenzo vd. çalışmasında olduğu gibi, özellikle dairesel yapıda zımba kullanan PP yönteminin 
yüksek dayanımlı çelik plakaların bağlantılarında daha uygun olduğunu göstermiştir. PP yöntemi ile ilgili farklı 
çalışmalarda, Safari vd.  [5] kaplama kalınlığı ve plastik anizotropik özelliklerin deformasyon yapısına ve 
şekillendirmeye etkilerini araştırmış, Neugebauer vd. [6] ise magnezyum plakaların PP bağlantılarının özelliklerini 
araştırmıştır. Paula vd. [7], kalıp seti geometrisinin hangi özellikte kullanılmasının, daha uygun olacağını 
belirleyebilmek için yaptıkları çalışmada, farklı kalıp setlerini sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiş ve 
analizlerini yapmışlar. Özellikle kullanılan takım seti geometrisindeki değişikliklerin, boyun kalınlığını etkilediğini ve 
daha büyük alt kesme değerinin sacların ayrılma yükünü arttırdığını gözlemlemişlerdir. Lee vd. [8], yüksek 
dayanımlı çelik levhaların birleştirilmesinde kalıp derinliği, kalıp kenar yarıçapı, kalıp çapının etkilerini sonlu 
elemanlar analizi ile, Oudjene vd. [9,10], optimum geometrileri, Taguchi ve MLS metotlarını kullanarak 
belirlemeye çalışmıştır. 
 
Gerçekleştirilen bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde kolay şekillendirilebilme özelliği nedeni ile kullanımı tercih 
edilen St 37 çelik sacların perçinsiz perçinleme yöntemi ile birleştirilebilirliği araştırılmıştır.  Bu amaçla farklı 
kalınlıklardaki St 37 saclar PP yöntemi ile birleştirilmiş ve mekanik davranışlarının belirlenmesi için çekme deney 
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testi uygulanmıştır. Deney numunelerinin kesit görüntüleri de incelenerek farklı sac kalınlığı ve yerleştirme 
şekillerinin birleştirme yapılarına etkisi araştırılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Malzeme 
 
Deneylerde, inşaat, havlandırma, makine gövdelerinin dış kaplamalarında, otomotiv sektöründe ve soğuk 
şekillendirmeye uygun yerlerde yaygın olarak kullanılan St 37 malzemesi kullanılmıştır. Burada amaç diğer 
birleştirme şekillerine alternatif olarak bu yöntemin uygulanabilirliğinin gösterilmesidir. Deneylerde kullanılan St 37 
(Erdemir 6137) malzemenin kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. DIN 17100 standardındaki Erdemir ürünü 
saclar, soğuk sekilendirmeye uygun orta karbonlu, çelikler olarak bilinirler. Bu malzemeden standartlara uygun 
şekilde deney numuneleri kesilmiş ve belirlenen ölçülerde işlenerek deney numuneleri hazırlanmıştır (Şekil 4).  
 

Tablo 1. Erdemir-6137 malzemenin kimyasal bileşimi (%) 
 

Tanım Standart Cu Mn P S N 

Fe 360 B DIN 17100 0,60 1,50 0,045 0,050 0,014 

 

 
 

Şekil 4. Deney numuneleri ölçüleri ve genel görünümü. 

 
2.2. Perçinleme Sistemi ve Perçinleme Parametreleri 
 
St 37 sac malzemeden oluşturulan deney numune çiftleri pnömatik etkili 6 bar hava ile çalışan, özel kalıplama 
sisteminin monte edildiği pres tezgahında, çift etkili aşama ile perçinleme yapılmıştır. Perçinleme işleminde 4,6 
mm çapında zımbalı kalıp seti kullanılmıştır. Deney aşamasında önce ön deneyler yapılmış ve bunların sonucuna 
göre asıl deney numuneleri sabit basınç, hız ve değişken malzeme kalınlıkları belirlenerek deneyler 
gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyi TS EN ISO 6892-1standartlarına göre yapılmıştır. Ayrıca oluşan hasar tipinin 
belirlenmesi optik mikroskop yardımıyla yapılmıştır. Hazırlanan deney numunelerinin PP ile birleştirilmiş genel 
görünüşü Şekil 5’de verilmiştir. 

 

        
 

Şekil 5. PP ile birleştirilmiş deney numunesi. 
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3. Deneysel Sonuçlar Ve Tartışma 
 
St 37 deney malzemeleri olarak 0,8; 1 ve 2 mm kalınlığında olmak üzere üç farklı malzeme seçildiğinden 
deneysel çalışmada çaprazlama olarak farklı kombinezonlarında saç kalınlıkları çiftleri oluşturularak deneysel 
çalışmalar yapılmıştır. (9 farklı deney numunesi) Akabinde; elde edilen birleşimlerin mukavemeti test edilmiştir.  
 
Perçinsiz perçinleme yöntemi ile üretilen deney numunelerinin, çekme deney grafikleri alttaki şekillerde 
görülmektedir. Çekme deneyleri için iki adet deney numunesi çekme işlemine tabi tutulmuş ve elde edilen grafikler 
kıyaslanması ve ortalama değerin hesaplanması amacıyla bir grafikte birleştirilmiştir. Sac kalınlığı 0.8 mm olan 
numunelerin çekme deney grafiği Şekil 6’de verilmiştir. Bu birleştirmede maksimum yük 1,470 kN, maksimum yer 
değiştirme ise 0,584 mm olmuştur. Sac kalınlığı 1.5 mm olan levhaların çekme deney grafiği Şekil 7’de verilmiştir. 
Grafiğe göre bu birleştirme şeklinde maksimum yük 1,354 kN, maksimum yer değiştirme ise 0,406 mm olmuştur.  

 

 
Şekil 6. Sac kalınlığı 0.8 mm olan plakaların kuvvet 

uzama grafiği 
 

 
Şekil 7. Sac kalınlığı 1.5 mm olan plakaların kuvvet-

uzama grafiği 
 
 

Sac kalınlığı üst levha 1 mm – alt levha 1.5 mm olan deney numunelerinin çekme deney grafiği Şekil 8’da 
verilmiştir. Grafiğe göre bu birleştirme şeklinde maksimum yük 0.802 kN, maksimum yer değiştirme ise 0,316 mm 
olmuştur. Sac kalınlığı üst levha 1.5 mm – alt levha 1 mm olan deney numunelerinin çekme deney grafiği Şekil 
9’de verilmiştir. Grafiğe göre bu birleştirme şeklinde maksimum yük 1.901 kN, maksimum yer değiştirme ise 0.814 
mm olmuştur.  

 

  
Şekil 8. Sac kalınlığı üst 1 mm-alt 1.5 mm olan 

plakaların kuvvet-uzama grafiği. 
 

 
Şekil 9. Sac kalınlığı üst 1.5 mm – alt 1 mm olan 

plakaların kuvvet-uzama grafiği. 
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Sac kalınlığı üst levha 2 mm – alt levha 1 mm olan deney numunelerinin çekme deney grafiği Şekil 10’da 
verilmiştir. Grafiğe göre bu birleştirme şeklinde maksimum yük 2.747 kN, maksimum yer değiştirme ise 2.163 mm 
olmuştur. Saç kalınlığı üst levha 1 mm-alt levha 2 mm olan numunelerinin çekme deney grafiği ise Şekil 11’de 
görülmektedir. Bu grafiğe göre de maksimum çok düşük bir değer olarak 0.320 kN, maksimum yer değiştirme ise 
0.084 mm olarak elde edilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi bu numunelerin mekanik davranışları çok düşük 
değerlerde çıkmıştır. Bunun sebebi, üst levha kalınlığının düşük olması; birleştirmede uzama yeterli miktarda 
olmamakta veya olsa bile aşırı uzamadan dolayı derin çekmede karşılaşılan taban kısımlarda alt kesilme ya da 
yırtılmalardan kaynaklandığı görülmüştür.  
 

 
Şekil 10. Sac kalınlığı üst 2 mm – alt 1 mm olan   plakaların kuvvet-uzama grafiği 

 
Şekil 11. Sac kalınlığı üst 1 mm – alt 2 mm olan plakaların kuvvet-uzama grafiği  

 
Çalışma kapsamında PP ile birleştirilen deney numunelerinin kesitleri alınmış ve stereo mikroskop ile birleşme 
yapıları incelenmiştir (Şekil 12). İncelemelere göre Şekil 12.b ve d’ de levhaların birleşme yapılarında özellikle iki 
levhanın kenetlenme köşe yapılarında boşluklar olduğu görülmektedir. Bu durum, üst levha kalınlığının alt 
levhadan büyük olmasının, kalıp setinde zımbanın, kurs boyunun sonuna gelmesi ile malzemelerin tam olarak 
şekillendirilememesi ve derin çekme köşe bölgelerinde boşlukların oluşmasına sebep olduğu düşünülmektedir. 
Kalıplama basıncı ve hızı da bu olumsuz durumda etkili olmuştur.  
 
PP birleştirme yapılarında en fazla dikkat çeken durumlardan biri Şekil 12.a ve Şekil 12.e’ de görülmüştür. Bu 
birleştirme yapılarının ikisinde de üst levha kalınlığı 0.8 mm ve alt levha kalınlıkları ise sırasıyla 1.5 mm ve 2 mm 
şeklindedir. Şekil 12.a’ üst levha ile alt levhanın kenetlenme yapılarının oluştuğu uygun bir birleştirme yapısı 
görülmektedir. Burada birleşme yapısında üst levha cidar kalınlığı alt levhaya göre daha fazla incelme 
göstermekle birlikte belirgin bir hasar görülmemiştir. Ancak Şekil 12.e’ de ki görüntüde üst levhanın derin çekme 
sonucunda cidar kalınlığının aşırı incelmesi neticesinde levhanın bir noktadan sonra dip kesilmesine uğramış ve 
kopmuştur. Bu birleştirme yapısında kenetleme işlemi geçekleşmemiştir. Burada alt levha kalınlığının 2 mm 
olması nedeniyle derin çekmede uzama miktarının yüksek olmasına rağmen 0.8 mm olan üst levha aynı uzama 
davranışını gösterememiş ve kesilmeye uğramıştır.  
 
Yapılan çalışma kapsamında oluşan en uygun birleşme şekillerinden birine örnek olarak Şekil 12.c’ deki birleşme 
yapısı gösterilebilir. Burada levha kalınlıklarının aynı olması, şekillendirme esnasında cidar kalınlığının aşırı 
derecede incelmesi veya levha derin çekme köşe bölgelerinde boşluk oluşumunu azaltmış ve daha iyi bir 
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birleştirmenin gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu birleşme yapısı, levha kalınlıklarının birleşme yapısı ve mekanik 
davranışlar üzerinde ne kadar etkili olduğuna da işaret etmektedir.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

       
(d)                                    (e) 

  
Şekil 12. PP ile birleştirilmiş deney numunelerinin birleşme yapıları görüntüsü. a) Üst levha 0.8 mm –Alt levha 1.5 
mm, b) Üst levha 1.5 mm – Alt levha 0.8 mm, c) Üst levha 1.5 mm – Alt levha 1.5 mm,   d) Üst levha 2 mm – Alt 

levha 0.8 mm, e) Üst levha 0.8 mm –Alt levha 2 mm, 

 

4. Sonuçlar 
 
Sonuçlara göre 0.8 ve 1 mm kalınlığındaki levhalarla yapılan birleştirmeler daha mukavemetli ve birleştirme 
yapıları diğer numunelere göre tam gerçekleşmiştir. Bu numunelerde çekme deneyleri sonucunda perçinleme 
bölgesinde üst levhada kesilme meydana gelmiştir. Üst levha 1 mm-alt levha 2 mm olan numunelerde perçinleme 
esnasında üst levhada oluşan taban kesilmesi ya da yırtılmasından dolayı en düşük yük ve yer değiştirme 
değerleri elde edilmiştir.  
 
Üst levha 1mm-alt levha 0.8 mm olan numunelerde mukavemet değerleri yüksek çıkmıştır. Bu birleştirmede 
perçinleme kısmında taban kesilmesi meydana gelmemiştir. Ancak çekme deneyinde üst levha kesilme ile hasara 
uğramıştır. Deneyler neticesinde en büyük yük ve yer değiştirme miktarı üst levha 2 mm-alt levha 1 mm olan 
birleştirme numunelerinde elde edilmiştir.  
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Özet 
 

Bu çalışmada, AISI D3 çelik iş parçaları üzerinde sementit karbür kesici takımlar kullanılarak işleme deneyleri 
yapılmıştır. Deneyler tornalama metoduyla dört farklı kesme hızı (90, 120, 150 ve 180 m/dak), sabit ilerleme 
miktarında (0,10 mm/dev) ve sabit talaş derinliğinde (1 mm) kesme sıvısı kullanılmadan yapılmıştır. Farklı işleme 
şartlarında yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri ve kesme kuvvetleri ölçülmüştür. Elde edilen yüzey 
pürüzlülüğü değerleri ve kesme kuvvetleri değerlendirilmiştir. Kesme hızının kesme kuvvetleri üzerinde önemli bir 
etkisi olmamıştır ancak yüzey pürüzlülüğü değerleri üzerinde önemli etkisi olmuştur.  
 

Anahtar kelimeler: AISI D3, Yüzey Pürüzlülüğü, Kesme Kuvveti. 

 
AN INVESTIGATION INTO THE SURFACE ROUGHNESS AND CUTTING FORCE 

IN MACHINING OF AISI D3 STEEL 
 
Abstract 
 
In this study, machining tests on AISI D3 steel workpieces were carried out using cemented carbide cutting tools. 
The machining tests were carried out at four different cutting speeds (90, 120, 150, and 180 m/min), at a constant 
feed rate (0.10 mm/rev) and at a constant depth of cut (1.0 mm) without using cutting fluid. The surface 
roughness values of the resulting surfaces and cutting forces were evaluated. Although the cutting speed did not 
much influence the cutting forces, it significantly affected the resulting surface roughness values. 
 
Keywords: AISI D3, Surface Roughness, Cutting Force 

 
 
 

1. Giriş 
 

Günümüzde özellikle yüksek basınçlarda çalışan makinalar ve makinalarda kullanılan hareketli parça sayısının 
artması, kullanılan parçaların yüzey kalitesinin önemini arttırmaktadır. Talaşlı üretimde; takım tezgâhlarından 
beklenen fonksiyonların yerine getirilebilmesi için tezgah tasarımının ve imalatının amaca uygun olarak yapılması 
gerekmektedir. Tezgâhın mekanik yapısı üzerinde istenilmeyen şekilde kalıcı deformasyolar olmamalıdır. 
Tezgâhın uzun ömürlü olabilmesinde özellikle hareketli parçaların çalışma yüzeylerinin aşınmaması önemlidir. 
Talaş kaldırmadan dolayı meydana gelen kesme kuvvetlerinin güvenle karşılanabilmesi için kesici takımın 
dayanım özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir [1]. 
 
Günümüzde özellikle işleme maliyetini azaltmak, takım ömrünü artırmak ve daha iyi yüzey kalitesi elde etme isteği 
talaş kaldırma alanında araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir malzemenin işlenebilirliği takım ömrü, 
kesme hızı, talaş kaldırma miktarı, kesme kuvveti ve gücü, yüzey kalitesi ve talaş şekli gibi kıstaslardan biri veya 
birden fazlasına göre değerlendirilir. Bu kriterlerden, örneğin, kesme hızının veya takım ömrünün büyük olması, 
kesme kuvvetinin veya gücün düşük olması iyi işlenebilirliğin mevcut olduğunu gösterir [2-4] 
 
Kalın kesitlerde, yeterli sertleştirme derinliği ancak alaşımlı çeliklerde sağlanabilir ve çok yönlü olarak 
kullanılabilirler.  Aynı koşullarda mikro alaşımlı çeliğin takım ömrü ve işlenebilirlik açısından su verilmiş çelikten 
çok daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir [5-8]. Takım iş parçası etkileşiminde malzeme sertliği kesme 
kuvvetlerinde, sıcaklık ve takım aşınmasında kesici takım geometrisinin önemli bir rolü olmaktadır [9–13]. 
 
Mikro alaşımlı çeliğin işlenmesinde elde edilen talaşlar sürekli ve süreksiz şeklinde elde edilmişlerdir. Sonuç 
olarak kesme hızı ve ilerleme hızının artmasıyla takım ömrü azalmıştır. Isıl işleme tabii tutulmuş malzemelerin 
işlenmesinde takım ömrü daha kısa bulunmasının sebebi aşındırıcı karbür parçacıklarının olmasına bağlanmıştır. 
İlerleme hızı ile yüzey pürüzlülüğü arasında ise paralel bir yapı bulunmakta ve yüzey pürüzlülüğüne en etkin 
parametre olarak bulunmaktadır. İlerleme miktarı ve talaş şekillerini etkilemektedir [14-17]. 

mailto:mzeyveli@karabuk.edu.tr
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İmalat sanayinde soğuk iş takım çeliği malzemelerinin kullanımı, hızla artmaktadır. AISI D3 (DIN 1.2080) takım 
çelikleri; süneklik, tokluk ve işlenebilirlik özelliklerine sahiptirler, bu gibi özellikleri nedeniyle oldukça fazla tercih 
edilmektedir. Bu çelikler genellikle, soğuk ekstrüzyon, delme kalıpları, plastik enjeksiyon kalıpları, kalıp elemanları 
plakaları, toz metalürjisi takımları, seramik biçimlendirme kalıpları ve soğuk zımbaların üretiminde 
kullanılmaktadır.  
 
Bu çalışmada, geniş kullanım yeri olan, kullanıldığı yerlere göre talaşlı imalatla şekillendirilen, AISI D3 çelikten 
hazırlanan iş parçaları işlenebilirlik deneyleri, tornalama metoduyla farklı kesme hızlarında soğutma sıvısı 
kullanılmadan yapılarak, yüzey pürüzlülüğüne ve kesme kuvvetlerinin  etkileri araştırılması amaçlanmıştır.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
İşlenebilirlik deneylerinde iş parçası malzemesi olarak, AISI D3 çeliği kullanılmıştır. AISI D3 (DIN 1.2080) soğuk iş 
takım çeliğinin fiziksel özellikleri Çizelge 1, kimyasal bileşimi Çizelge 2’de verilmiştir. Deneylerde 50x350 mm 
ölçülerinde silindirik malzeme kullanılmıştır. Ölçümler iş parçası üzerinde, her deney için 50 mm boyunda 
tornalama işlemi yapılmıştır. 
 

Çizelge 1. AISI D3 (DIN 1.2080) soğuk iş takım çeliğinin fiziksel özellikleri. 
  

 
Deney 

Malzemesi 

Fiziksel Özellikler 

Yoğunluk 
Kg/dm

3
 

Sertlik 
HRC 

Akma 
Dayanımı 

N/mm
2
 

Çekme 
Dayanımı 

N/mm
2
 

Isıl 
İletkenlik 
W/m.K 

AISI D3  
(DIN 1.2080) 

7,86 28 850 970 20 

 
Çizelge 2. AISI D3 (DIN 1.2080) soğuk iş takım çeliğinin kimyasal bileşimi. 

 

C Si Mn Nb  Ni Cr Mo Fe 

2 0,700 0,592 0,387 0,680 11,250 2,280 83,780 

 

İşlenebilirlik deneyleri, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Talaşlı Üretim Anabilim dalından 
bulunan CNC tona tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan iş parçaları FANUC kontrol ünitesine 
sahip olan "Johnford TC–35" sanayi tipi CNC torna tezgâhında işlenmiştir. CNC torna tezgâhının gücü 10 KW 
olup, tezgâh iş mili değişken kademesiz hıza sahip ve 4000 dev/dak'ya kadar çıkabilmektedir. Deneylerde her 
bir numune için kesme hızı 90 m/dak, 120 m/dak, 150 m/dak ve 180 m/dak kesme hızları alınmış ve her kesme 
hızı içinde 0,1 mm/dev kullanarak deneyler yapılmıştır. 
 

Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşenini; esas kesme kuvveti Fz (Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve 
radyal kuvveti Fy (Fr) ölçebilen KISTLER 9257A tipi piezoelektrik dinamometre kullanılmıştır (Şekil 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet. 

 
Tornalama sonucunda elde edilen işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri "Mahr" marka 
Perthometer M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı kullanılmıştır. Ölçümler iş parçası eksenine paralel olacak 
şekilde ve iş parçası her ölçüm sonrası kendi ekseni etrafında yaklaşık 120° döndürülerek üç farklı yüzeyde ölçüm 

Fx  [N] Cyc le No.: 1 Mean = 207.78 Min = 203.12 Max  = 213.87

Fy  [N] Cyc le No.: 1 Mean = 145.22 Min = 140.62 Max  = 150.39

Fz  [N] Cyc le No.: 1 Mean = 272.2 Min = 258.79 Max  = 286.87
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yapılmıştır. Ölçümler sonucu bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) 
değerleri hesaplanmıştır. 
 
Deneylerde kullanılan kesici takım ticari kalitede CVD yöntemiyle normal kaplanmış sementit karbür kesici takım 
olup SANDVİK marka CNMG 120404 formunda ve 4015 kalitesindedir (Şekil 2). Kesici takım yanaşma açısı 95° 
olacak şekilde tasarlanmış takım tutucuya mekanik sıkmalı olarak tespit edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Kesici uç geometrisi. 
 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Kesme Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi 
 

Farklı kesme hızı (90, 120, 150 ve 180 m/dak), sabit ilerleme miktarında (0,10 mm/dev) ve sabit talaş derinliğinde 
(1 mm) yapılan deneylerde oluşan kesme kuvvetleri Şekil 3’de verilmiştir. 
 
Düşük kesme hızında (90 m/dak) yapılan deneylerde kesme kuvveti 260 N değerinde oluşmuştur. Kesme hızının 
artmasıyla (120 m/dak) kesme kuvveti azalarak 220 N değerine düşmüştür. Kesme hızının daha da artırılmasıyla 
(150 m/dak) kesme kuvvetleri 90 m/dak kesme hızında yapılan deneylerde oluşan değere (260 N) arttıdığı 
görülmüştür. Kesme hızı 180 m/dak olan deneylerde kesme kuvvetleri en yüksek değerde oluşmuştur. 
 

 
 

Şekil 3. Kesme hızının kesme kuvvetlerine etkisi (Talaş derinliği 1mm, ilerleme miktarı 0.1 mm/dev). 
 
Kesme hızı 120 m/dak olan deneylerde kesme kuvvetleri düşüşü kısmen kesici takım talaş yüzeyinde takım-talaş 
temas uzunluğunun azalması ve kısmen de artan kesme hızı sonucu sıcaklığın artmasıyla takım talaş 
yüzeyindeki akma bölgesinde, malzemenin kayma dayanımının azalmasıyla açıklanabilir. Kesme hızı 180 m/dak 
olan deneylerde kesme kuvvetleri en yüksek değerde oluşması, yüksek kesme hızında kesici takımın aşınması 
sonucu, kesici takımın kesme özelliğinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kesme kuvvetinin arttığı 
düşünülmektedir. 
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3.2. Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirmesi 
 

Farklı kesme hızlarında, sabit ilerleme miktarında (0,10 mm/dev) ve sabit talaş derinliğinde (1 mm) yapılan 
deneylerde oluşan yüzey pürüzlülüğü değerleri Şekil 4’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Kesme hızının yüzey pürüzlülüğüne etkisi (Talaş derinliği 1mm, ilerleme miktarı 0.1 mm/dev).  
 

Düşük kesme hızında (90 m/dak) yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri 4 µm değerinde çok pürüzlü bir 
yüzey oluşmuştur. Kesme hızının artmasıyla (120 ve 150 m/dak) yüzey pürüzlülük değerleri yaklaşık % 60 
azalarak 1,6 µm değerinde düşmüştür. Kesme hızının daha da artırılmasıyla (180 m/dak) yüzey pürüzlülük 
değerleri en yüksek değerde oluşmuştur.  
 
Yapılan deneylerde en düşük yüzey pürüzlülük değerleri, 120 ve 150 m/dak kesme hızında, en yüksek yüzey 
pürüzlülük değerleri,180 m/dak kesme hızında oluşmuştur. 
 

Kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerlerinin azalması, yüksek kesme hızlarında oluşumu azalan BUE 
açıklanabilir. İşleme esnasında kesici takım kesici ucunda oluşan BUE kararsız bir yapıda olduğu için yüzey 
pürüzlülük değerini arttırmaktadır. Dolayısıyla düşük kesme hızlarında yığıntı talaşın büyük ve kararsız olması 
durumunda yüzey pürüzlülük değeri daha da artarak kötü bir yüzey oluşmaktadır. Kesme hızının artmasıyla BUE 
oluşumu azaldığı için yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha az bir etkiye sahip olur ve yüzey pürüzlülük değeri azalır. 
Artan kesme hızıyla BUE’nin azalması sıcaklık artışıyla açıklana bilir. Yüksek kesme hızları daha çok sıcaklık 
artışına neden olacağı için kesici uçtaki BUE sertliğini ve dayanımını kaybederek devam eden kesme sürecinde 
üzerine gelen gerilmelere dayanarak kesici uçtan uzaklaştırılır. Dolayısıyla yüksek kesme hızları yığıntı talaş 
oluşma eğilimini azaltarak iş parçası yüzey pürüzlülük değerlerinin düşmesini sağlamaktadır. Kesme hızı 180 
m/dak olan deneylerde yüzey pürüzlülük değerinin en yüksek değerde oluşması, yüksek kesme hızında kesici 
takımın aşınması sonucu, kesici takımın kesme özelliğinin azalmasına neden olmasına, dolaysıyla işlenen 
yüzeyin bozulmasına ve yüzey pürüzlülük değerlerinin artmasının nedeni olarak açıklanabilir.  

 

7. Sonuçlar  
 

Bu çalışmada, AISI D3 soğuk iş takım çeliğinden hazırlanan iş parçaları üzerinde tornalama metoduyla deneyler 
yapılmıştır. Deneyler tornalama metoduyla dört farklı kesme hızında, sabit ilerleme miktarında (0,10 mm/dev) ve 
sabit talaş derinliğinde (1 mm) kesme sıvısı kullanılmadan yapılmıştır. Farklı işleme şartlarında yapılan 
deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri ve kesme kuvvetleri ölçülmüştür. Bu çalışmalarda elde edilen ölçümlere 
göre çıkartılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 
 

 En düşük kesme kuvveti, 120 m/dak kesme hızında 220 N değerinde oluşmuştur. 
 

 Kesme hızının artırılmasıyla yüzey pürüzlülük değerleri önemli derecede (yaklaşık %60) düşmüştür.  
 

 Yapılan deneylerde, en düşük yüzey pürüzlülük değerleri, 120 ve 150 m/dak kesme hızında oluşmuştur. 
 

 Yapılan deneylerde, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerleri, kesme hızı 180 m/dak olan deneylerde 
en yüksek yüzey değerlerde olduğu görülmüştür. 
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Özet 

 
Bu çalışmada, sıcaklığın şekillenmeye etkisini incelemek amacıyla derin çekme işleminde 25°C ve 220°C’deki 
şekillendirmelerin cidar kalınlığı ve kap derinliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca malzemenin anizotropi 
özelliğinin şekillenmedeki etkisini görmek amacıyla deneyler hadde yönü esas alınarak 0° - 45° ve 90° olarak 
yapılmış, cidar kalınlığına ve şekillenmeye olan etkileri incelenmiştir. Derin çekme modeli olarak silindirik kap 
seçilmiş ve alüminyum alaşımı olan 2 mm kalınlığındaki AA 5754 malzemesi kullanılmıştır. 1,5- 2- 3- 4- 5 MPa 
aralıklarında baskı plakası kuvvetleri kullanılarak baskı plakasının etkisi de incelenmiştir. Silindirik derin çekme 
işleminde alüminyum malzemesinde en iyi şekillenmenin 2 MPa ile gerçekleştiği görülmüştür. Deneyler 
sonucunda farklı baskı plakası kuvvetlerinde sıcaklığa bağlı olarak cidar kalınlıklarında farklı dağılımlı incelmeler 
ve derinlikte ise artmalar gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Alüminyum 5754, Derin çekme, Cidar kalınlığı, Anizotropik özellik. 

 

HOT AND COLD DEEP DRAWING AA5754 MATERIAL 
 

Abstract 
 

This study investigates the effect of formation at 25°C and 220°C in the process of deep drawing on wall 
thickness and cup depth to examine the effect of temperature on formation. Additionaly, in order to see the effect 
of material anisotropy on formation and wall thickness experiments are examined on the basis of rolling direction 
of 0º- 45º and 90º. A cylindrical cup was chosen as the model of deep drawing and a 2 mm-thick AA 5754 
aluminum alloy is used. By using the forces of pressure plate on the intervals of 1,5- 2- 3- 4- 5 Mpa the effect of 
the pressure plate is also examined. It is seen that the best formation of aluminum in the process of cylindrical 
deep drawing occures in 2 MPa. In the light of the experiments, depending on the temperature some thinning at 
different ranges on wall thickness and increase in depth is observed in those pressure plate forces. 

 
Keywords : AA 5754, Deep Drawing, Wall thickness, Anisotropy feature. 

 

1. Giriş 
 
Teknik özelliklerinin getirdiği birçok üstünlükler nedeniyle alüminyum, dünyada ve ülkemizde giderek daha çok 
kullanılmaktadır. Tüketimde, alüminyum ve alaşımlarının, demir-çelikle mukayese edebilecek duruma gelmesi, 
son yıllarda elektrik, kimya, tıp, inşaat ve otomotiv sanayinde ve bunların yan kollarında her geçen gün artan bir 
şekilde kullanılması önemini bir kat daha arttırmıştır. Hafif metal sınıfında olan alüminyumun; yumuşak ve 
demirden üç kat daha hafif olması, mukavemetin ağırlığa oranla çok yüksek olması, yüksek elektrik ve ısı 
iletkenliğine sahip olması, kolay işlenebilirlik, korozyona dayanıklılık, dekoratiflik, soğuk ve sıcak 
şekillendirilebilme gibi özelliklere sahip olması bu önemi perçinlemektedir. Ayrıca, alüminyum alaşımlarının 
ağırlıkça hafif olmaları, dayanım özelliğinin artırılabilmesi, yüksek elektriksel ve ısı iletkenliği, yüksek ısı ve ışık 
yansıtabilmesi, farklı şartlar altında üstün korozyon direnci ve zehirli olmaması gibi sahip olduğu üstün özelliklerin 
bir arada olmasından dolayı uçak ve otomotiv endüstrisinin vazgeçilmez bir malzemesi olup, kullanım oranları 
sürekli olarak artmaktadır[1,2]. 
 
Sac parçaların şekillendirme yoluyla imalatında en önemli adım şekillendirme işleminin belirlenmesi ve parça 
üretimini sağlayacak kalıpların yapılmasıdır. Bundan dolayı, kalıpların üretiminden önce işlem ve kalıp tasarımının 
belirlenmesi maliyeti direk etkileyen çok önemli iki aşamadır [3]. Diğer bir aşama ise uygun malzeme seçimidir. 
Malzemelere ait geri esneme özellikleri sıcaklık ile önemli ölçüde değişmektedir. Artan işlem sıcaklığı ile 
alüminyum-magnezyum alaşımlarının şekillendirilebilme kabiliyetlerinin artmasından dolayı son zamanlarda sıcak 
şekillendirme oldukça yaygın olarak kullanılan bir işlem olmuştur. Bu anlamda malzeme özelliklerinin artan 
sıcaklıkla nasıl değiştiğinin iyi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Artan sıcaklıklarda malzemelerin geri 
esneme miktarındaki değişimler literatürdeki bazı çalışmalarda raporlanmış durumdadır. Yapılan çalışmalarda 
artan sıcaklıkla birlikte malzemelerdeki geri esneme miktarının azaldığı gözlemlenmiştir [4]. 
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Alüminyum alaşımlarının şekillendirilebilme kabiliyeti oda sıcaklığında düşük karbonlu çeliklere göre oldukça 
düşüktür. Son yıllardaki çalışmalar neticesinde yeni geliştirilen ılık şekillendirme tekniğiyle birlikte 
şekillendirilebilme kabiliyetinde oldukça büyük artışlar görülmüştür. Bu teknikte kalıp ve parçalar 200–300°C 
dereceye kadar ısıtılırlar. Böylelikle parçanın şekillendirilebilmeye karşı direnci azaltılmış olur ve parça 
yüzeylerindeki bozukluklar giderilmiş olmaktadır [5]. 
 
Yapılan çalışmalarda 5083-H111 alüminyum magnezyum alaşımının 200°C’ ye kadar ısıtıldığında geri esnemenin 
olduğunu fakat 200°C’ den sonra geri esneme değerinin azaldığı bulunmuştur [4]. Bu nedenle çalışma sıcaklığı 
olarak 220°C seçilmiştir. 
 
Bir malzemede, bir noktaya yerleştirilen kartezyen koordinat sisteminin değişik yönlerinde değişik özellikler 
saptanıyorsa o malzeme anizotrop malzeme olarak adlandırılır. Anizotrop yapının sebebi metal üzerine uygulanan 
mekanik ya da ısıl işlemlerdir. Özellikle haddeleme operasyonlarında anizotropik özellik görülür [6]. Şekil 1’de 
alüminyum malzemesinin hadde yönünü 0° - 45° ve 90°’ nin hangi durumlara göre belirlendiği gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Alüminyum sac levhanın hadde yönünün gösterilmesi. 
 
Hadde yönünü referans alarak belirlenen açılarda hadde yönü ile aynı yönde olan açı 0° olarak, hadde yönüne dik 
olarak seçilen açı ise 90° olarak seçilir. Bu yönler arasındaki hadde açısı ise 45° olarak belirlenmektedir. 

 
2. Deneysel Çalışma 
 
Derin çekme; yuvarlak veya farklı geometrik şekilli sac levhalardan zımba ve kalıp kullanarak üç boyutlu derin bir 
kap elde edilmesi işlemine denir. Bu işlemde, sac levhanın deformasyona uğramaması için zımba köşeleri açısal 
yuvarlatılır ve matris boşluğu ile zımba arasında en az sac kalınlığı kadar boşluk bırakılır. 
 
Şekil 2’de derin çekme işleminde kullanılan kalıp parçalarının teknik resim çizimi ve katı cisim modellemesi 
verilmektedir. 
 

 
(a) (b) 

 
Şekil 2. Basit bir derin çekme işlemi (a) Teknik resim [7], (b) Kalıp model resmi. 

 
Geri esneme; iş parçalarının şekillendirilmesi sonrasında uygulanan yükün kaldırılması ile meydana gelen ve 
parçanın boyutsal tamlığını etkileyen bir hatadır. Düşük elastisite değerinin yanı sıra geri esneme miktarı; 
malzemelerin şekillendirme koşulları, takım geometrisi, parça kalınlığı, akma dayanımı, pekleşme kabiliyeti ve 
deformasyon hızı pekleşmesi gibi malzemenin mekanik özelliklerine de bağlıdır [8, 9].  
 
Öztürk ve arkadaşları 3 mm kalınlığındaki 5083-H111 Al-Mg alaşımlı sacların sıcaklıkla geri esneme miktarındaki 
değişimi 60

o
’lik V kalıbı ile eğme işlemi yapılarak belirlemeye çalışılmışlardır. Deneyler oda ile 300 

o
C sıcaklık 
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aralığında yapılmıştır. Malzemede gözlemlenen geri esneme 200 
o
C’ ye kadar sıcaklığın artması ile artmaktadır. 

Fakat bu sıcaklıktan sonra geri esneme miktarı önemli ölçüde azalmaktadır. Oda sıcaklığında 12
o
 olan geri 

esneme 200
o
C’de 15

o
’ye yükselmektedir. Sıcaklığın 300

o
C’ye çıkması ile birlikte geri esneme miktarının 3

o
 

dereceye kadar azaldığı görülmüştür [4]. 
 
Alüminyum magnezyum alaşımlarından 5754-O alaşımının 60º’lik V şekilli kalıpta geri esneme davranışı 
incelenmiş. Malzemelere % 1, 3, 5, 7, 9 ve 11’lik ön gerilmeler uygulanarak malzemelerin akma noktaları 
değiştirilmiştir. Bu ön gerilmelerin geri esneme üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiş ve sonuç olarak 
uygulanan ön gerilmenin geri esnemeye pozitif etkisi tespit edilememiştir [10]. 
 
Şekillendirilecek silindirik kap için kalınlığı 2 mm olan AA 5754 sac levha kullanılmıştır. Deney sonuçlarının 
incelenmesinde 0°, 45° ve 90°’lik açıların seçilmesinin nedeni, anizotropik özelliğin şekillenmeye etkisini 
görmektir. Sac levhanın şekillendirilmesini deneysel olarak incelemek amacıyla derin çekme deney sistemi 
tasarlanarak üretimi yapılmıştır. Hazırlanan deney sisteminde hidrolik kontrollü baskı plakası yardımı ile sac levha 
üzerine farklı baskı plakası kuvvetleri 25°C ve 220°C deki sıcaklıklarda uygulanarak derin çekme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu çalışmada, tek kademeli derin çekme işlemi tercih edilmiştir. Kullanılan kalıbın ölçüleri Şekil 3’de 
gösterilmektedir. 
 
Şekil 4’de derin çekme kalıbının teknik resmi ve presteki görüntüsü verilmektedir. Derin çekme deney işlemi için 
30 tonluk pres kullanılmıştır. Pres üzerine baskı plakası kontrol sistemi bağlanarak, baskı plakası kuvvetinin 
ayarları yapılmıştır. Baskı plakası iki hidrolik silindir yardımı ile sac levhan üzerine basınç uygulanması yapar. 
Zımba prese bağlanarak merkezleme sütunları ile eksen çizgisinde ilerlemesi sağlanır. 

 
 
 

 
 

 

 
 Şekil 3. Tek kademede derin çekmen işleminde kullanılan kalıp ve zımba ölçülerinin gösterilmesi. 

 

 

(a) ((b) 
Şekil 4. Derin çekme kalıbı (a) Teknik resim ve (b) Presteki görüntüsü.  

Zımba kenarı yarıçapı (mm)  10 

Sac levha çapı (mm) 150 

Kalıp yarıçapı (mm) 11 

Zımba ile kalıp arası boşluk (mm) 2,01 

Zımba çapı (mm) 80 

Al 5754 sac levha kalınlığı (mm) 2 
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Alüminyum ve alaşımlarının sac şekillendirilmesinde kullanılan yöntemler; derin çekme, bükme, gerdirme, delme 
ve hidro-şekillendirme olarak sıralanabilir. Sistemi oluşturan alt ve üst kalıp, sac baskısı gibi parçaların 
parametreleri şekillendirmeye direkt etki eder. Bu faktörler ve parametreleri Çizelge 1.’de verilmiştir [11]. 

 
(1) AA5754-O alaşımının bileşenlerinden olan Magnezyum, Silisyum, bakır, demir, mangan, krom, titanyum 
birleşim değerleri Çizelge 2.’de verilmiştir.  

 
Sıcaklığa bağlı olarak deformasyon işlemleri klasik ve benzeş sıcaklığa göre olmak üzere iki şekilde 
sınıflandırılırlar [13]. 

 
Çizelge 1. Şekillendirmeye etki eden faktörler ve parametreleri [11]. 

 

Parametreler  Etkili Faktörler 

Alt Kalıp  Köse radüslerinin değeri, Yüzey sürtünme katsayısı, Sıcaklık 

Üst kalıp İniş hızı, Yüzey sürtünme katsayısı, Sıcaklık, işlem süresi        

Sac Baskısı Baskı kuvveti 

Malzeme Malzeme cinsi, Kalınlık, Akma mukavemeti, Sıcaklık 

Yağlayıcı Viskozite, Kayma modülü, Yoğunluk, v.s. 

Diğer Parametreler Sabitler, Kalıp geometrisindeki dikkate alınacak diğer ölçü değerleri v.s    

 
Çizelge 2. AA5754-O alaşımının kimyasal birleşimi [12]. 

 
 Kimyasal Birleşim (%) 

Alaşım Magnezyum Silisyum Bakır Demir Mangan Krom Titanyum 

AA5754 2.6-3.6  0.4  0.1  0.4  0.5  0.3  0.1 

 
Klasik sınıflandırmaya göre, mekanik işlemler sıcak ve soğuk işlem olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Sıcak işlem, 
deformasyon şartlarında (T ve ε), malzemede uygulanan deformasyonla aynı zamanda yeniden kristalleşmenin 
gerçekleştiği işlemdir. Soğuk işlem ise deformasyon sırasında yeniden kristalleşmenin gerçekleşmediği işleme 
verilen isimdir. Yani malzemenin yeniden kristalleşme sıcaklığı (Tyk) ile deformasyon sıcaklığının (T) 
kıyaslamasına göre yapılan bu gruplandırmada T> Tyk sıcak işlem, T< Tyk ise soğuk işlem olarak 
isimlendirilmektedir. Metalik malzemelerin yeniden kristalleşme sıcaklığı yaklaşık olarak ergime sıcaklığının 1/3’ü 
ile ½’si arasındadır [13]. 
 
Mekanik işlem sırasında deformasyon sıcaklığının (T°K) malzemenin ergime sıcaklığına (Tm°K) oranı olan 
benzeşme sıcaklığına göre deformasyon işlemleri üç gruba ayrılır.  
 
Benzeşme sıcaklığına göre gruplandırma;  

 
T/ Tm >0,5 sıcak işlem,  
0,5> T/ Tm>0,3 ılık işlem, 
T/ Tm<0,3 ise soğuk işlem olarak isimlendirilir [13]. 
 
Bu çalışmada mekanik işlem sırasında benzeşme sıcaklığına göre T:493ºK ve Tm: 973 ºK ise; 
T/Tm= 493/973=0.506 sonucu 0,5>T/ Tm bağıntısını sağladığından dolayı sıcak işlem grubu içine girmektedir.  
 
Şekil 5’de sac levhanın derin çekme işleminden önceki ve derin çekme sonrasında çekilen kap resimleri 
verilmektedir. 

 

  

Şekil 5. (a) Gridli ilkel çap, (b) çekilen kap. 
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25°C- 220°C deki sıcaklıklarda uygulanan derin çekme işleminde meydana gelen kap derinliklerinde farklılaşma 
gözlemlenmiştir. Bu farklılaşmanın nedenlerinden biri derin çekme işlemi esnasında uygulanan baskı plakası 
kuvvetidir. Bu kuvvet her arttığında, elde edilen kap derinliğinde artış görülmektedir. Farklı baskı plakası kuvvetleri 
ile elde edilen derinlik değerleri Şekil 6’da gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde sıcaklığın etkisi ve baskı plakası 
kuvvetinin özellikle 3 Mpa’dan yukarı değerlerinde kap derinliğinin daha fazla artma eğiliminde olduğu 
görülmektedir. 
 

25ºC ve 220ºC deki Kap Derinlikleri
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Şekil 6. 25°C- 220°C deki sıcaklıklarda uygulanan farklı baskı plakası kuvvetleri ile meydana gelen kap derinlikleri 
 

Çalışılan farklı baskı plakası kuvvetlerinde cidar kalınlığı ve kap derinliğinde farklı değerler elde edilmiştir. Kabın 
merkez noktasından başlayarak kabın üst köşe noktasına kadar cidar kalınlık değişimleri 1 mm aralıkla 
incelenmiştir (Şekil 7). 

 

 
 

Şekil 7. Kalınlık değerlerinin ölçülen noktaları. 
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Şekil 8. Hadde yönü (0º)’lik kap kesitinde 1,5-2-3-4-5 MPa baskı plakası kuvvetleri etkisinde 25ºC ve 220ºC’deki 
cidar kalınlık değerleri. 



Akıllı, A. ve Demirci, H.İ. 

976 
 

1,5 Mpa- 45° Kap Kesitinde 25°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları
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2 MPa- 45° Kap Kesitinde 20°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Ölçüm Noktası

C
id

a
r 

K
a
lı

n
lı

ğ
ı 

(m
m

)

220° 25°C

 
3 MPa- 45° Kap Kesitinde 20°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları
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5 MPa- 45° Kap Kesitinde 20°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları
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Şekil 9. Hadde yönüne 45º’lik kap kesitinde 1,5-2-3-4-5 MPa baskı plakası kuvvetleri etkisinde 25ºC ve 220ºC’ 
deki cidar kalınlığı değerleri. 
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1,5 MPa- 90° Kap Kesitinde 20°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları
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3 MPa- 90° Kap Kesitinde 20°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları
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5 MPa- 90° Kap Kesitinde 20°C ve 220°C'deki Kap Kalınlıkları
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Şekil 10. Hadde yönüne 90º’lik kap kesitinde 1,5-2-3-4-5 MPa baskı plakası kuvvetleri etkisinde 25ºC ve 
220Cº’deki  cidar kalınlığı değerleri. 

 
Baskı plakası basıncına bağlı olarak 25Cº ve 220Cº’de oluşan cidar kalınlıklarının 0 º -45 º -90º yönündeki 
değerleri, Şekil 8, 9 ve 10’da verilmektedir. Bu grafikler incelendiğinde 1,5-2-3-4-5 MPa baskı plakası kuvvetleri 
etkisindeki sac levhanın 25ºC ve 220ºC’deki sıcaklıklarda hadde yönü (0º) kap kesitindeki cidar kalınlık 
değişimlerinde belirgin bir fark görülmemektedir. Faklılaşmanın olduğu yerler genelde kalıp üst ve zımba uç 
radüsünün olduğu bölgelerdir. Hadde yönüne 45º ve 90º olan cidar kalınlıklarına bakıldığında baskı plakası 
kuvveti arttıkça cidar kalınlık değerlerinde artışın ve farklılaşmaların belirgin olduğu görülmektedir. Bu farklılığın 
malzemenin anizotropik özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 
Şekil 8,9,10 incelendiğinde 220Cº sıcaklık ve 45º yönündeki cidar kalınlık dağılımında anizotropik özelliğin baskı 
plakası kuvveti ile daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Cidar kalınlık dağılımının 220Cº’de sıcaklığın etkisi ile 
daha homojen olduğu görülmektedir. 
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Şekil 11. 3 MPa‘da 25°C ve 220°C’deki çekilmiş kapların yüzey görüntüleri. 

 
Şekil 11’de 25°C ve 220°C’deki derin çekilmiş kapların yüzey görüntüleri karşılaştırıldığında göz ile görülebilen 
bariz farklar ortaya çıkmıştır. Sıcaklığın etkisi ile 220°C’deki şekillenmenin daha iyi olduğu malzeme üzerindeki 
izlerin kaybolduğu görülmektedir. 
 

3. Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmada AA 5754 alaşımlı sac levhanın 25°C ve 220°C’lik sıcaklıklarda silindirik derin çekme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Bu sıcaklıklarda elde edilen kabın derinliği, kalınlığı ve hadde yönüne 0°, 45°, 90°’deki kap 
kesitlerindeki cidar kalınlık değişim sonuçları bulunarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 
 
1- Çekilen silindirik kapların cidar kalınlığının yan yüzeylerde homojen olarak inceldiği, zımba köşelerine denk 

gelen bölgelerinde ise ani cidar kalınlık değişimleri olduğu, ağız kısmına doğru yığılmaların olduğu 
görülmüştür. 

2- AA 5754 malzemesinin 1,5-2-3-4 ve 5 MPa baskı plakası kuvvetlerinde 25°C ve 220°C’deki sıcaklıklarda 
şekillenmede özelikle kap derinliği açısından nasıl bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 220°C’de 
malzemenin yüzey görüntüsü daha kaliteli ve kabın derinliğinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

 

3- Derin çekme işleminden sonra gözlemlenen sonuçlarda 2 MPa’lık baskı plakası kuvvetinden sonraki 
basınçlarda ve 220°C’deki sıcaklıkta yüzey kalitesi daha iyi çıkmıştır. Sıcaklığın yüzey kalitesine olumlu etki 
yaptığı söylenebilir Şekil 11. 

4- Çekilen kabın derinlikleri baskı plakasının sac üzerine uyguladığı kuvvetle ve sıcaklıkla doğru orantılı olarak 
artmaktadır. 

5- Derin çekme işleminde 220°C sıcaklık uygulanarak deneyler yapıldığında malzemedeki kalınlık değişiminin ve 
kap derinliklerinin daha fazla olduğu, kap kalınlıklarında daha homojen dağılımının bulunduğu görülmüştür. 
Hadde yönü (0°) malzemenin akış yönü olduğundan dolayı 25°C ve 220°C’ sıcaklıktaki sonuçlarda cidar 
kalınlık değişiminin azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

6- Bu deneyler sırasında malzeme ısıtılırken 250C ° den daha fazla sıcaklıkta malzeme 20 dk’ dan  fazla 
bekletildiğinde sertleşme meydana gelmekte ve malzemenin derin çekilmesine olumsuz etki yaparak 
kusursuz bir yapıda çekilmesine engel olduğu görülmüştür. 

 
7- Bu çalışmada sadece çekilecek malzeme ısıtılmıştır. Zımba ve kalıbın ısıtılması ile daha iyi sonuçlar alınacağı 

görülmektedir. 
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Abstract 
 
Due to its involved physical and difficult to model phenomena, friction is preferably characterized under 
environmental conditions specific to the process being analyzed. For the analysis of deep drawing and stretch 
forming of sheet metals, there are approaches to measure friction coefficients where either the specific test 
equipment or an inverse engineering analysis is necessary. In this study we verify numerically a testing setup for 
the measurement of friction coefficients where an existing FLC testing facility is used. This facility consists of a 
Nakajima testing device and an optic strain measurement system. The novelty of the approach lies in the direct 
assessment of the friction coefficient. 
 
Keywords: Sheet Metal Forming, Finite Element Analysis, Friction Coefficient 

 

 

1. Introduction 
 

Friction is one of the most important phenomena influential in stretch forming process, which is used to form 
contoured sheet parts under the application of tensile and bending forces. During this process, opposite sides of 
the blank material are gripped by jaws parallel to the rolling direction and the sheet is wrapped around the form 
die (Figure 1). Since the process does not have capability to produce deep contours, the general fields of 
application consist of relatively flat parts of large dimensions whereby convex forms and large radius of curvatures 
are needed [1]. The advantages of sheet metal stretching processes are that higher quality and stronger 
workpieces can be produced with reduced cost compared to other forming techniques. Stretch forming process is 
extensively used to manufacture aircraft’s wing members, tail structures, skin parts, fuselage segments and 
engine components [2].By the effect of recent developments in manufacturing techniques, high demands on the 
metal components which are used in aerospace industry are increasing in order to fulfill the high aero-dynamical 
and strength requirements. These requirements bring the necessity of manufacturing complex shaped products. 
In the light of these facts, applications of pre-visualization of the sheet metal forming processes with finite element 
method become widespread and important. 
 

 
 

Figure 1. Stretch forming process  

 
As it is known, contact area between the blank-form die and blank-tool is quantitatively large in stretch forming 
operation. So that frictional forces acting between the interface of blank and tool material have great influence on 
obtaining the desired part. To achieve the desired contours in stretch forming, the surface of the metal is forced 
into contact with the die. This situation creates friction which decreases the amount of stretching that takes place. 
Conversely, excessive use of lubricant can cause over flow of the sheet material towards the negative contour of 
the die which results with wrinkling. Finite element analysis of the process which is performed to visualize 

mailto:c.karadogan@atilim.edu.tr
mailto:oalkas@tai.com.tr
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possible defect before the real manufacturing requires well identified input variables (Figure 2). Since the friction 
coefficient is a significant input to those type of analyses, identification of accurate Coulomb friction coefficient, µ, 
values are prerequisites in order to accomplish successful numerical analyses. 

 

 
 

Figure 2.An illustration of wrinkle defect which is observed in both numerical analysis and actual process 
 
Friction between contacting solid bodies is an extremely complicated physical phenomenon that encompasses 
elastic and plastic deformation of surface layers. Two friction models have commonly used to define friction 
condition in metal forming processes. These are Amonton-Coulomb (Equation 1) and shear friction model. 
Amonton-Coulomb model is the preferred friction model for cold and especially sheet metal forming processes. 
 

                         (1) 

 
Where  is the frictional force,  is the friction coefficient and  is the normal force. It is very easy to formulate 

Coulomb friction for forming simulations using the statement “nodal friction force is proportional to nodal normal 
force” [3-5]. 
 
In the literature, there are many studies performed to identify the influence of friction acting during sheet metal 
forming processes and these studies mostly require either the use of specific testing equipments or inverse 
engineering analyses. 
 
Many inverse engineering applications are performed to obtain representative friction coefficients. Using 
numerical models of the process, results are obtained with different friction coefficients and these are then 
compared with the actual process in order to determine numerically corresponding coefficients of the friction [6-8]. 
 
On the other hand, in order to get rid of the burden of inverse engineering analysis, there are numerous fully 
experimental approaches[9],which are also used to identify the friction coefficients. As the common alternative of 
these, strip draw test is one of the most important tribotests which is used to find friction coefficient. A 
disadvantage that must be mentioned is that usually no stretch is present in strip-draw test[10], which is of course 
not realistic. Moreover, necessity of a special testing equipment for these tests is the other drawback. 
 
Summing up, for the analysis of friction conditions especially for the stretch forming of sheet metals, either a 
specific test equipment or an inverse engineering analysis is necessary. In this study, we aim to show that a new 
approach conducted on an existing FLC testing facility maybe used to investigate the friction behaviour. The 
approach is verified using a numerical analysis. The simulation is the only environment where we set the friction 
coefficient and then evaluate the results, as if they are experimental results, in order to see whether the proposed 
evaluation approach can duplicate the input value of the friction coefficient. 
 

2. Analytical Basis 
 

During stretch forming process, sheet metal is curved on the forming die as shown in the Figure 3. Tensile forces 
are exerted by jaws, which produce normal contact pressure, P, at the forming tool contact interface. The frictional 

shear stress is expressed with  where µ is the coefficient of friction. If an infinitesimal element, ds, is taken from 

a curved section, the length of the arc is expressed by the following equation; 
 

                        (2) 

 
As it is known, friction affects the flow of the sheet material. Therefore, equilibrium equation can be written for the 
Figure 4 which illustrates the free body diagram of a stretched sheet metal, 

                   (3) 

 

Usingthe assumption,  for small angles, Equation 3 becomes; 
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                    (4) 

 
Ignoring higher order terms, the equation can be simplified as;  
 

                         (5) 

 
The equilibrium condition shown in the Figure 4, for forces along the normal direction of the sheet blank can be 
expressed by; 
 

                     (6) 

 
Substituting Equation 5 into 6 gives; 
 

                        (7) 

 
Integrating this equation between two point on the arc, 
 

                      (8) 

 

 
 

Figure 3. An illustration to large element of a stretched sheet 

 

 
 

Figure 4. Corresponding free body diagram of a sheet segment 

 
The well-known expression for the coefficient of friction acting in stretch forming operation can be found as; 

                       (9) 

 

3. Numerical Validation 
 
FLC testing facility is used with a punch having a cylindrical top with 100 mm diameter (usually the FLC punch are 
spherical), Figure 5. The blank geometry is a standard tensile test geometry specified in ASTM E8-04 [11]. 
Numerical validation is performed to check the validity and reliability of the analytical approach. A commercial 
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finite element code MSC-Marc is used for the analyses. During the analyses half symmetry is used and bilinear-
Coulomb friction model is used. Simulations are repeated using different coefficients of friction which are; 0.05, 
0.1, 0.25, 0.5 respectively. 

 
 

 

 
 

Figure 5. An illustration of FLC testing facility and the flow chart to describe the method to find the friction 
coefficient 

 
S1 and S2 are the two sections taken from the dome apex and from the end of the contacting region of the strip, 
Figure 6. Tangential forces are calculated by taking force integral over these sections. Then, the angle between 
the two sections is calculated for each increment. Substituting these variables into Equation 9 gives coefficient of 
friction for the corresponding increment. As shown in Figure 7, for a range of increments the given friction 
coefficient could be re-computed using the simple formula (9). This agreement shows that, for a sheet material 
with a specified flow curve, the optic strain measurements, coupled with stress computations as developed in [12], 
could be used to evaluate the friction coefficient between the sheet metal and the punch material. The 
performance of any kind of lubrication could also be evaluated using this setup. 

 
Figure 6. Finite element simulation and the illustration of segments S1 and S2 

 

Specify a friction coefficient 

for the simulation 

To the finite element 

simulation Perform the finite element simulation and 

consider various increments;  

Find the angle of the contacting arc 
(between dome apex and the contact-end 

segment) 

Take the integral of tangential forces at 

both ends(at the dome and the contact-end 

segment) 

Substitute the tangential forces and the 

angle into Equation 9 to obtain the friction 

coefficient 
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Figure 7. Computed coefficients of friction using finite element simulation to validate analytical model 

 
4. Conclusion and Future works 
 
In this communication, we present the early results of a study on determination of friction coefficients for stretch 
forming process using an analytical approach. Specifically, the validity of this approach is shown through 
numerical investigation of this setup. To cover a broad range for the validity assessment, this study is performed 
for various coefficients of friction. The results obtained from the proposed analytical model show good agreement 
with the friction coefficient input to the commercial finite element program.  
 
Future works comprise of assessment of the proposed approach using an optical measurement system (GOM-
Aramis) integrated on the FLC testing apparatus. With the mentioned optic measurement system, dome height, 
distribution of major-minor strains, geometry and displacements can be measured accurately. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, küresel kapların açılı derin çekilmesinde matris/baskı plakası açısı ve baskı plakası kuvvetinin; et 
kalınlığı, zımba kuvveti ve derin çekme oran sınırı üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Matris/baskı 
plakaları 0° ile 15° arasında işlenmiştir. Deneyler, tam faktöriyel tasarım yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmalar sonucu elde edilen veriler, bilgisayar ortamında ANYS paket programında sonlu elemanlar analiz 
yöntemi kullanılarak modellenmiştir. Deneysel ve bilgisayar analiz sonuçlarının birbirlerine yakın oldukları tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak; kalıp düzlüklerine açı verilmesi ile daha yüksek çekme oranlarının elde edildiği 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Küresel kaplar, açılı derin çekme, derin çekme oran sınırı. 

 

 

EXPERİMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF DEEP 
DRAWING RATIO LIMIT FOR SPHERICAL SECTIONED CUPS IN 

ANGLE DEEP DRAWING DIE 
 

ABSTRACT 
 
In this study, the effects of die/blank holder angles, and blank holder forces on the wall thickness, punch force and 
deep drawing ratio limit were investigated experimentally in angular deep drawing of spherical cups. For this 
purpose, die/blank holders were machined between 0°-15°. The full factorial experimentation method was used in 
experiments. The gathered experimental data were modeled by using ANYS computer package programme with 
finite element method (FEM). The FEM model results were in a good agreement with experimental results. 
Consequently, angular dies gave better results than flat dies.  
 
Keywords: Spherical cups, angular deep drawing, deep drawing ratio limit. 

 
 
 

1.Giriş  
 
Derin çekme işlemi, iki boyutlu düzlemsel geometriye sahip sac malzemelerin çekme kalıbı elemanları yardımıyla 
presde çökertilmesi sonucu, belirli derinlik ve profillere sahip üç boyutlu parçaların elde edilmesi işlemi olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yöntem, sac malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. 
Yöntem dairesel, kare veya karmaşık şekilli parçaların üretiminde birçok avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla, başta 
otomotiv sektörü olmak üzere, dayanıklı ev aletleri, mutfak eşyaları, radyatör ve iklimlendirme ekipmanları gibi pek 
çok üretim alanında bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. 
 
Bu yöntemde; kalıplama faktörlerinin tayini ve bu faktörlerin ürün üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, üretim 
açısından büyük önem arz etmektedir. Endüstriyel uygulamalarda, derin çekme kalıplarının matris ve baskı 
plakası yüzeylerine genellikle açı verilmemektedir. Bu yüzden, çekme oranı daha düşük olmakta ve malzemeyi 
şekillendirmek için daha yüksek zımba kuvvetine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, malzemenin kalıp içerisine 
akışı zorlaşmakta ve elde edilen üründe; kulaklanma, buruşma, yırtılma ve incelme gibi ürün kalitesini etkileyen 
belirgin hatalar meydana gelmektedir [2]. 
 
Bu yöntemde, levha halindeki malzemeler, zımba denilen itici kalıp elamanı ile kalıp boşluğuna belirli bir kuvvet ve 
hızda itilmektedir. Bu işlem sonucunda, belirli derinlik ve profillere sahip üç boyutlu parçalar elde edilmektedir. Bir 
sacın bir defada kopmadan, yırtılmadan ve hasara uğramadan çekilebilmesi için ilkel parçanın sahip olması 
gereken en büyük çapın, zımba çapına oranına derin çekme oranı sınırı denir. Derin çekme oranı sınırı, derin 
çekme işleminin özel bir halidir. Sabit baskı plakası kuvveti ve kalıp geometrisi şartlarında, ilkel parça çapında 
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meydana gelen bir değişiklik, derin çekme oranı sınırını belirlemektedir. Bu oranın en yüksek olabilmesi için ilkel 
parça çapı deneme yanılma veya ön deneyler yardımıyla belirlenmektedir. [3-5]. 
 
Bu yöntemde, şekillendirilen parçaların kalitesi, kalıp boşluğu içerisine itilen malzeme miktarı ile doğrudan 
ilişkilidir. Malzeme miktarının fazla ya da az olması durumlarında, elde edilen üründe buruşukluk veya çatlaklar 
oluşabilmektedir. Dolayısıyla, kalıp içine itilen malzemenin miktarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol, 
baskı plakası denilen kalıp elemanının ilkel parça yüzeyine belirli bir kuvvet ile baskı yapmasıyla sağlanmaktadır. 
Bu yüzden baskı plakası kuvveti, malzemenin kalıp içerisine daha düzenli bir şekilde akmasını sağlayan önemli 
bir parametredir. Baskı kuvvetinin yanı sıra, zımba ve matris köşe yuvarlatması, zımba kuvveti, çekilecek 
malzemenin ilkel şekli ve hadde yönü gibi faktörler işlemin verimliliğini önemli derecede etkilemektedir. Derin 
çekme işleminde kullanılacak malzemenin mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimi gibi bazı teknik değerlerinin 
bilinmesi, üretim esnasında ürün tasarrufu açısından üreticiye kolaylık sağlamaktadır. 
  
Wei vd., yaptıkları çalışmada derin çekme işlemi sonucu elde edilen numunelerin kalınlıklarındaki değişimleri 
inceleyerek levha yüzeyindeki sürtünme dağılımlarının düzenli olup olmadığını ve zımbanın hareket mesafesi 
süresince baskı plakasına gelen kuvvetleri incelemişler. Kullanılan yeni tip kalıbın, kabın incelmesini ve yüzeydeki 
sürtünmeyi azalttığı, baskı plakasına gelen kuvvetleri ise homojen hale getirdiği belirlenmiştir [6]. 
 
Bu çalışmada, DIN EN 10130-1999 derin çekme sacının, küresel derin çekilmesi işleminde matris/baskı plakası 
açılarının β, derin çekme oranı sınırı üzerindeki etkileri deneysel ve sonlu elemanlar metodu (SEM) ile 

araştırılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot  
 
2.1. Deneysel Çalışmalar  
 

Deney malzemesi olarak 0,9 mm kalınlığındaki DIN EN 10130-1999 derin çekme sacı kullanılmış, malzemenin 
kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. Numunelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla SHIMATZU marka 
5000 kN çekme kapasiteli test cihazında 0°, 45° ve 90° olmak üzere üç farklı haddeleme yönünde 5 mm/dak. 
hızla çekme testleri uygulanmış ve mekanik deney sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Matrisler DIN 1.2080, zımbalar 
DIN 1.2842 soğuk iş takım çeliği ve baskı plakaları ise CK45 çeliği kullanılarak, Fanuc O-T CNC torna tezgâhında 
matris ve baskı plakalarının işleme yönleri kalıp merkezinden dışarı doğru olacak şekilde işlenerek imal edilmiştir. 

Derin çekme kalıplarında kalıp boşluğu içine malzeme akışının kolaylaştırılması için matris/baskı plakası 
yüzeylerine α=0°, α=2.5°, α=5°, α=7,5°, α=10°, α=12,5°, α=15° açılar verilmiştir.  

 
Tablo 1. DIN EN 10130-1999 çelik sacının kimyasal analizi. 

 
 
 
 

(2)  
(3)  

 
Tablo 2. Deney numunesinin mekanik özellikleri. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Çekilecek parça boyutları önce, 120x120 mm ölçülerinde kare şeklinde kesilmiş, daha sonra limit çekme oranını 
belirlemek amacıyla 85 mm çapından 5-2,5-1,5 ve 1 mm aralıklarla arttırılarak 120 mm çap aralığında torna 
tezgâhında işlenerek ilkel parça boyutları elde edilmiştir. Deneylerde kullanılan kalıbın geometrisi ve kesit resmi 
Şekil 1’de, deney düzeneğinin fotoğrafı ise Şekil 2’de verilmiştir. Derin çekme deneyleri, 60 ton kapasiteli tek etkili 
hidrolik pres tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Zımba hızı 4 mm/sn olarak sabit tutulmuş, zımba kuvvet ölçümleri, 10

-

1
 saniye aralıklarla alınmıştır. Ölçümler, 20 ton ölçüm kapasiteli (±2 kg) yük hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Malzeme Kimyasal Bileşim (%) 

 
DIN EN 

10130-1999 

C P S       C Cr Mn 

0,0440 0,108 0,0085 0,0116 0,241 0,0116 

Ni Cu Nb Ti Sn Fe 

0,0261 0,00452 0,00241 0,00027 0,0864 99,46 

Hadde yönü                
 

(°) 

Akma 
dayanımı 
(N/mm

2
) 

Çekme 
dayanımı 
(N/mm

2
) 

Uzama 
 

(%) 

Elastikiyet 
modülü 

(kN/mm
2
) 

Poisson 
oranı 

0 180,53 315,83 36,99 

195 0,3 45 208,34 328,79 33,08 

90 194., 6 309,53 35,22 
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Şekil 1. Deneylerde kullanılan zımba ve kalıp geometrileri. 

 
 

 
 

Şekil 2. Deney düzeneği. 
Yağlayıcı olarak yoğunluğu 15 °C’de 883 kg/m

3
 olan Shell Tellus 68 numara yağ kullanılmıştır. Çekme 

deneylerinde kullanılan parametreler ve faktör seviyeleri Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’deki değerler kullanılarak 
tam faktöriyel deneysel tasarım yöntemi ile deney yapılmıştır. 
 

Tablo 3. Derin çekme parametreleri. 

 

Çekme parametreleri 

Matris/Baskı plakası açısı α (°) 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 

Baskı plakası kuvveti (N) 2450 4900 7350 9800 - - - 

 
Küresel kap için limit çekme oranının (β) hesaplanmasında aşağıdaki denklem kullanılmıştır. 

 
 
 

α 

Rm 

R
z 

Küresel  
Zımba 

 Sac 

Baskı Plakası   

Matris 

Ø47.8 

0.9  

R23,9 
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α : Kalıp/baskı plakası açısı (°)  
β : Limit çekme oranı  
BPK : Baskı plakası kuvveti (N)  
Dmax : Maksimum ilkel parça çapı (mm)  
d=Zımba çapı (mm) 
 

2.2. Derin Çekme İşleminin Modellenmesi  
  
Deneylerde kullanılan kalıba ait bütün geometrik özellikler (kalıp boyutları, matris/zımba köşe yuvarlatmaları, 

matris/baskı plakası açıları vb.) dikkate alınarak kalıp elemanlarının üç boyutlu modelleri SolidWorks2010 paket 
programı kullanılarak elde edilmiştir. Kalıp seti için SolidWorks’de kullanılan koordinat sistemi esas alınarak 
ANSYS Workbench paket programı için kalıp geometrileri oluşturulmuştur.  
  
Kalıp elemanlarının modellenmesinin ardından, çözümlemede kullanılacak olan sac malzeme modeli 
oluşturulmuştur. Oluşturulan model için Multilinear Isotropic Hardening malzeme modeli kullanılmıştır. Bu 
malzeme modelinde kullanılmış olan değerler Tablo 4’de verilmiştir. 

 
(4) Tablo 4. Analizde kullanılan sac malzemenin özellikleri. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ağ yapılarının oluşturulması esnasında; baskı plakası, zımba ve matrisin ağ aralıkları 10 mm, sac malzemede ise 
ağ aralığı 3 mm olarak alınmıştır. Çalışmada; sac malzemedeki deformasyon işleminin incelenmesi esas hedef 
olduğundan, kalıp elemanlarının ağ yapıları zaman kaybını önlemek amacıyla daha büyük tutulmuş, deformasyon 
esnasında sac malzemenin zımba ve matris köşe yuvarlatmalarına temasının daha hassas hesaplanması için 
radyüslü yüzeylerdeki ağ aralığı 2 mm olarak hassaslaştırılmıştır (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 3. Matris ve zımbaya ait ağ yapıları. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma  
 
3.1. Matris/Baskı Plakası Açısının Derin Çekme Oranı Sınırı Üzerindeki Etkisi 
  
Şekil 4’de baskı plakası kuvvetinin (BPK:2450 N) sabit olduğu şartlarda, matris açısının kap yüksekliği üzerindeki 
etkisi deneysel ve sayısal olarak verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, kalıp açısının artmasıyla, limit çekme 
oranı da artma eğilimindedir. Özellikle α’nın 0°-7,5° olduğu aralıkta, numunelerin üst kısımlarında kırışıklıkların 
meydana geldiği, daha yüksek α değerlerinde ise daha düzgün ve hasarsız kapların elde edildiği görülmektedir. 
Bu durum, yüksek açı değerlerinde malzemenin kalıp içerisine akışının kolaylaşması ile ilişkilendirilebilir. En 
büyük kap yüksekliği α’nın 15° olduğu deney şartlarında elde edilmiştir. Bu deneyde β=2,42 olarak ölçülmüştür [7] 
.  

 

Yoğunluk (kg/m
3
) 7870 

Elastikiyet modülü (kN/mm
2
) 195 

Poisson oranı 0,3 

Akma dayanımı (N/mm
2
) 200 

Çekme dayanımı (N/mm
2
) 315 

Bulk modülü (kN/mm
2
) 175 

Kayma modülü (kN/mm
2
) 76,3 
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α=0
0
         α=2,5

0
         α=5

0
     α=7,5

0
      α=10

0
 α=12,5

0
 α=15

0
 

(a) 

(b) 
 

Şekil 4.  Kalıp açısının kap yüksekliği üzerindeki etkisi (a: Deneysel, b: Sayısal, BPK=2450 N). 
  

Aynı deneylerde ölçülen zımba kuvvetleri ise Şekil 5’de görülmektedir. Şekil incelendiğinde, eğilim çizgilerinde iki 
adet tepe noktası olduğu görülmektedir. Birinci nokta kesit daralmasının başlangıç noktası, ikinci nokta ise düşük 
baskı plakası kuvvetinden dolayı çekilen sac malzemenin kenarında oluşan kırışıklıkların (ondülasyonların) kalıp 
boşluğuna sıkışmasından kaynaklanan kuvvet artışını göstermektedir. α açısının artmasıyla, çekme esnasında 
malzeme yüzeyinde meydana gelen radyal kuvvetlerde azalmaktadır. α’nın 7,5°’den büyük olduğu durumlarda 
matris/baskı plakası açılarına bağlı olarak zımba kuvvetlerinin belirgin bir şekilde azaldığı görülmektedir. Sonuç 
olarak, kuvvetteki bu azalma ve matris açısının artmasıyla kırışıklıklar ortadan kalkmaktadır [7]. 
 

 
 

Şekil 5. Zımba kurs mesafesinin zımba kuvvetine etkisi (BPK:2450 N). 
 

Matris/Baskı plaka açılarına göre DÇOS ve EBZK’ nın değişimi Tablo 5’de verilmiştir. 
 

                       
Tablo 5. Matris/Baskı plaka açılarına göre DÇOS ve EBZK’nın değişimi. 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

    α=0
0
          α=2,5

0
         α=5

0
    α=7,5

0
   α=10

0
 α=12,5

0
 α=15

0
 

Matris/Baskı plakası  
açıları 

 (α) 

Derin Çekme 
Oranı Sınırı 

         () 

En Büyük Zımba 
 Kuvveti (EBZK) 
           (N) 

0 1,98 73418,04 

2,5 1,98 72103,5 

5 2,09 63784,62 

7,5 2,35 63588,42 

10 235 62276,36 

12,5 2,40 64942,2 

15 2,42 64804,86 
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3.2. Baskı Plakası Kuvvetinin (BPK) Derin Çekme Oranı Sınırı (β) Üzerindeki Etkisi  
 
Şekil 6’da Matris/baskı plakası açısının sabit olduğu şartlarda, (α=0°)  baskı plakası kuvvetlerinin kap yüksekliği 
üzerindeki etkileri deneysel ve sayısal olarak verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi en büyük çekme oranı, baskı 
plakası kuvvetinin 4900 N olduğu durumda DÇOS β=2,30 olarak elde edilmiştir. Baskı plaka kuvvetinin daha 
yüksek olduğu durumlarda ise limit çekme oranının düştüğü görülmektedir. 

 

 
BPK=2450 N     BPK=4900 N       BPK=7350 N        BPK=9800 N 

(a) 

 
BPK=2450 N     BPK=4900 N       BPK=7350 N        BPK=9800 N 

(b) 

 
Şekil 6. Baskı plakası kuvvetinin kap yüksekliği üzerindeki etkisi (a: Deneysel, b: Sayısal: α=0°) 

 
Aynı deneylerde ölçülen zımba kuvvetleri ise Şekil 7’de görülmektedir. Şekil incelendiğinde, baskı plaka 
kuvvetinin BPK=2450 N olduğu deneyde kurs mesafesine bağlı olarak ölçülen zımba kuvvetindeki değişimin diğer 
BPK değerlerinden farklı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Zımba kuvvetlerindeki bu ani artışlar, kesit 
daralması ve yetersiz baskı kuvvetlerinden dolayı oluşan kırışıklıkların kalıp boşluğuna sıkışmasından 
kaynaklanmaktadır. Baskı plaka kuvvetinin artmasıyla, bu durumun ortadan kalktığı görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 7. Kurs mesafesine bağlı olarak ölçülen zımba kuvvetleri (α=0°). 
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3.3. Matris/Baskı Plakası Açısının Et Kalınlığı Üzerindeki Etkisi 
 

Şekil 8’de sabit β ve BPK (β=2,30 ve BPK=4900N) değerlerinde kürenin merkezinden dışa doğru (mm) başlayıp, 
yan yüzeye dik istikamette eşit aralıklarla yapılan et kalınlığı ölçümü sonuçları verilmiştir. Şekilde, çekme işlemine 
başlandığı ve küresel ucun matris içerisine tamamen daldığı ve kap yüksekliğinin 0-25 mm olduğu aralıkta et 
kalınlığının tüm matris açı değerlerinde azaldığı görülmektedir. Bu aralıkta et kalınlığı 0,75-0,87 mm aralığında 
değişmektedir. Numunenin yan duvarının sona erdiği ve küresel geometriye geçildiği kritik bölgede kap 
yüksekliğinin 25-35 mm olduğu aralıkta incelmeler daha da artmaktadır. Bu bölgede et kalınlığı değeri 0,70-0,80 
mm aralığında değişmektedir. Kabın üst bölgelerine doğru (35 mm’den sonra), et kalınlığının kademeli olarak 
arttığı ve sac kalınlığından daha yüksek değerlere ulaştığı tespit edilmiştir. 
 
Tüm matris/baskı plakası açı değerlerinde et kalınlığının kap yüksekliği boyunca benzer eğilim gösterdiği 
görülmektedir. Ancak yüksek matris/baskı plakası açı değerlerinde incelmeler azalmakta ve et kalınlığı yaklaşık 
olarak sac kalınlığı ile aynı değerlerde kalmaktadır.  
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Şekil 8. α açısı değişiminin et kalınlığı üzerindeki etkisi 
 
Deneysel ölçümlerin yanı sıra, paket program kullanılarak yapılan et kalınlığı analizleri de benzer sonuçlar 
vermektedir. Şekil 9’da farklı kalıplama parametrelerine bağlı olarak yapılan analiz sonuçları verilmiştir.  
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Şekil 9. Matris baskı plakası açısının et kalınlığı üzerindeki bilgisayar analizi sonucu (β=2,30 ve BPK=4900 N). 
 

4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, küresel profilli kapların açılı derin çekilmesi işleminde, Matris/baskı plakası açısının, derin çekme 
oranı sınırı (DÇOS) üzerindeki etkileri deneysel ve sayısal olarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir. 
 
 Matris/baskı plakası yüzeylerinde açı değerlerinin artması, malzemenin kalıp içerisine akışının daha kolay 

olmasını sağlamış ve limit çekme oranlarını da arttığı belirlenmiştir. Maksimum limit çekme oranı α=15° ve 
BPK=2450 N değerinde β=2,42 olarak elde edilmiştir.  

 Artan açı değerlerinin derin çekme işleminde sac malzemeye uygulanan zımba kuvvetlerini azalttığı tespit 
edilmiştir.  

 Baskı kuvvetinin düşük değerlerde olması, sac malzeme üzerinde kırışıklıklara sebep olmakta, oluşan bu 
kırışıklıklar da malzemelerin daha erken kurs mesafelerinde yırtılmasına neden olmaktadır.  

 Baskı plakası kuvvetinin, olması gereken değerlerin üzerinde seçilmesi durumunda ise, zımba kuvvetini 
artırdığı ve çekilen kapta kulaklanmalara yol açtığı gözlenmiştir. 
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Abstract 
 
Milling of hard materials is an important operation in tool production. With the hard milling operations, a decrease 
in the production time and in the cost of products can be obtained by the elimination of some process steps and 
coolants. However, unpredictable tool life and premature failure of cemented carbide tools are major process 
restrictions in hard milling due to the higher cutting forces and temperatures compared to conventional machining. 
One of the methods used for tool life enhancement is the protection of the tools by hard coatings, therefore a 
selection of the cutting tool giving the longest lifetime is needed. In this study, the cutting performance tests were 
performed on AISI O2 (90MnCrV8) cold work tool steel (58 HRC) in order to determine the best cutting tool giving 
the longest tool life. Four types of tool were used during the tests for lifetime comparison, i.e. uncoated, nanolayer 
AlTiN/TiN, multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN and commercially available TiN/TiAlN coated tool. Wear 
mechanisms and chip formation were analyzed by optical microscope, SEM and EDS. The most suitable cutting 
tool for hard milling of AISI O2 cold work tool steel was determined as nanolayer AlTiN/TiN coated carbide tool. 
 
Keywords: Machinability, AISI O2 steel, Nanolayer and nanocomposite coating, Tool life 

 

 

1. Introduction 
 
The world is experiencing an increase in demand for hard machining operations in terms of sustainable 
manufacturing. With the hard milling operations, a decrease in the production time and in the cost of products can 
be obtained by the elimination of some process steps and coolants [1]. However, unpredictable tool life and 
premature failure of cemented carbide tools are major process restrictions in hard milling due to the higher cutting 
forces and temperatures compared to conventional machining [2]. The most common way used by authors to 
increase tool life and to improve cutting performance is to protect the carbide cutting tools by hard coatings [3-5]. 
Especially nanolayer and nanocomposite coatings are of interest due to their high hardness, good adhesion to 
substrate, and high oxidation resistance [6-9]. The suitable coating should be selected according to workpiece 
material and hard cutting conditions. It is known that nanolayer AlTiN/TiN and multilayer nanocomposite 
TiAlSiN/TiSiN/TiAlN coatings have application temperature of 1100° [10]. Therefore, these types of coatings may 
be a candidate in hard milling operations. The goals of this study are to inspect the wear mechanisms of carbide 
cutting tools coated with nanolayer AlTiN/TiN, multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN and commercial 
TiN/TiAlN coatings and determine the best cutting tool giving the longest lifetime in hard milling of hardened AISI 
O2 cold work tool steel. 

 

2. Experimental Details 
 
The workpiece material was selected as AISI O2 (90MnCrV8) cold work tool steel, with an as-annealed hardness 
of ~58 HRC. The material is widely used in manufacturing of tools (punches) and dies for blanking, punching and 
similar operations; threading and wood working tools, machine knives for the pulp, paper and metalworking 
industries; measuring tools and plastic moulding dies [11]. The chemical composition of the material is presented 
in Table 1.  

 
Table 1. Chemical composition of AISI O2 steel (wt. %) 

 

C Si Mn P S Cr V 
0.88 0.29 2.07 0.024 0.009 0.26 0.08 

 
Cemented carbide cutting tools with triangular shape were used during the machining tests.  The designation of 
the uncoated tools is 218.19-125T-T3-MD10, and the tools have a chamfer with the angle of 32º in order to 
strengthen the cutting edge. The tools were positioned on the cutter, supplied from SECO, with the code number 
of R217.21-2532.0-R125.2 with the cutting diameter of 21 mm and teeth number of 2 to provide radial rake angle 
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of 0º, axial rake of 6º and flank angle of 6º. The machine tool used in the cutting tests was a three-axis Mori Seiki 
Frontier-M, CNC-vertical milling machine tool, with a peak power of 10 kW. 
 
In order to compare the effect of coatings on tool life of cemented carbide cutting tools, two types of coating, i.e. 
nanolayer AlTiN/TiN and multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN, were deposited on uncoated carbide 
tools by industrial magnetron sputtering system CC800/9 sinOx ML (CemeCon). Commercially available 
TiN/TiAlN coated carbide tools (F15M), supplied from SECO, were used for tool life comparison. Some physical 
and mechanical properties of the coatings are presented in Table 2. SEM images of fracture cross-sections of the 
coatings are given in Figure 1. Nanolayer AlTiN/TiN and multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN coatings 
have dense and fine grained structure, while commercial TiN/TiAlN coating has columnar structure. 
 

Table 2. Properties of the coatings 
 

Coating Structure Thickness 
[µm] 

Individual layer 
thickness [µm] 

Hardness 
[HV] 

Elastic modulus 
[GPa] 

AlTiN/TiN Nanolayered ~3.2 ~0.02* (bilayer) 2996 369 
TiAlSiN/TiSiN/TiAlN Multilayered ~3.6 ~0.2 / ~2.3 / ~1.1 3240 309 
TiN/TiAlN** Homogenous ~2.0 ~2.0 - - 

* The bilayer thickness varies due to 3-fold rotation of the substrate during deposition of the coating [12]. 
** TiN is top layer and only for coloring. 

 

 
 

Figure 1. SEM images of fracture cross-sections of (a) nanolayer AlTiN/TiN, (b) multilayer nanocomposite 
TiAlSiN/TiSiN/TiAlN and (c) commercial TiN/TiAlN coatings deposited on carbide substrates 

 
The cutting parameters used for the evaluation of coating performance were selected from the previous study [13] 
in which the optimal cutting parameters for high productivity, low cutting forces and low surface roughness were 
obtained by response surface methodology. The cutting parameters used in this study were given in Table 3. 
During machining tests, tool wear condition was evaluated using a CCD camera mounted on a Mitutoyo 
ToolMaker microscope aided with imaging software. After each cutting distance of 45 cm or 90 cm, the milling 
procedure was stopped, the tools were removed from the cutter and taken to the optical microscope by which the 
depth of the notch wear of the most damaged insert was measured. The flank wear of 0.3 mm was stipulated as 
the criterion for tool rejection. Wear images were taken from the flank and rake faces. Wear analysis was 
performed using optical microscope and scanning electron microscopy (SEM) from similar viewing angle by using 
a customized tool holder in combination with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) for flank and rake 
faces. 
 

Table 3. Cutting conditions 
 

cutting speed, Vc 150 m/min 
feed rate, fz 0.1 mm/tooth 
depth of cut, ap  1.0 mm  
workpiece material AISI O2, ~58 HRC 
lubricant dry cutting 

 

3. Results and Discussions 
 
3.1. Cutting performance 
 

The cutting tests were carried out in machining of AISI O2 cold work tool steel, with an as-annealed hardness of 
~58 HRC. Four types of cutting tools were used during the tests in order to compare the effect of coatings on 
lifetime of carbide cutting tools, i.e. nanolayer AlTiN/TiN, multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN, 
commercial TiN/TiAlN coated and uncoated tool. The cutting tests were repeated at cutting parameters given in 
Table 3. 
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Notch wear was the dominant tool failure for all the cutting tools. Therefore, the depth of notch wear (VBN) was 
measured in order to calculate the lifetime of the tools. A flank wear limit value of 0.3 mm was adopted in this 
study to mark the tools end of life. Fig. 2 presents lifetime of the all tools in cutting length. The number of stops 
was 5 for the AlTiN/TiN nanolayer coated tool, 3 for multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN coated tool 
and 4 for commercial TiN/TiAlN coated tool and 1 for the uncoated tool. All of the coatings increased the wear 
resistance and hence the lifetime of uncoated one. Nanolayer AlTiN/TiN coated tools showed longer lifetime than 
those TiN/TiAlN, multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN coated and uncoated. Nanolayer AlTiN/TiN 
coated cutting tools exhibited the longest lifetime with cutting length of ~3.7 m, leading to ~10 times longer lifetime 
over the uncoated tools. The coating sustained to protect the cutting edge until the cutting length of 2.7 m due to 
its high adhesion and wear resistance. However, after this cutting length the notch wear grew drastically as the 
substrate was exposed. As for the uncoated tool, it exceeded the wear criteria after one pass with the cutting 
length of 0.45 m. 

 

 
 

Figure 2. Comparison of lifetimes of coated and uncoated carbide cutting tools 

 
 

3.2. Tool wear analysis 
 
During the cutting tests, it was observed that the main wear modes for all coated tools were abrasion and 
adhesion of workpiece on the cutting edge. Adhesion of workpiece on uncoated tool was quite low. Optical 
microscope images of the worn tools are shown in Fig. 3.  
 
The dominant tool failure was abrasive wear for all the tools. After the protective coatings worn, the substrate was 
exposed. The exposed substrate material widened during machining. It was confirmed by elemental analysis that 
there is high sticking of the workpiece material onto the tools flank face and cutting edge except uncoated tool, 
causing the adhesion and the formation of seizure zones on the rake and flank faces of the tool (Fig. 4). The 
deterioration in cutting edge due to the abrasion of carbide substrate and the adhesion of workpiece resulted in an 
increase in cutting forces and temperatures. The maximum adhesion and seizure was observed with multilayer 
nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN coated tools (Fig. 3.b). It is thought that this was the primary reason of 
shorter tool life compared to other coated tools. It is well known that in dry high speed cutting operations TiAlN 
coatings develop permanently wearing and regrowing dense Al2O3 top layer formed at high temperatures (>800 
ºC) [14, 15]. And also, the  temperature  coming  out  during cutting process can be estimated by the  color  of  
chips [16]. Therefore, in our study the temperature during dry cutting process was estimated to be around 1000 ºC 
due to blue and silver colors of the chips. The high amount  of  oxygen  in  weigth  %  on  the  worn  area 
confirmed that such an Al2O3 formation exists on the coating (Fig. 3). Other tool wear types observed were 
chipping and thermal cracks due to the interrupted cutting process and the change in tool temperature. In 
addition, a breakage on the tip of commercial TiN/TiAlN coated tool occurred (Fig. 3.c). Uncoated tools showed 
regular flank wear instead of notch wear, as well as stair-formed face wear on the rake face (Fig. 3.d). 
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a) Nanolayer AlTiN/TiN b) Multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN 

  

  
c) TiN/TiAlN d) Uncoated 

 
Figure 3. Optical microscope images of worn carbide tools 

 
 

 
 

Figure 4. EDS spectrum of nanolayer AlTiN/TiN coated tool (from the point 1 in Fig. 2.a) 

 
3.3. Chip formation 
 
The shape of the chips is influenced by the hardness of the workpiece material and the formation of saw-tooth 
chips is a typical characteristic in hard machining [1]. In our study, the chips which have saw-tooth shape were 
obtained as a result of high hardness of the AISI O2 steel (58 HRC) as shown in Fig. 5.  
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Figure 5. Image of the saw-tooth chip obtained from hard machining of AISI O2 steel 

 

4. Conclusions 
 
Wear mechanisms, tool life and chip formation were evaluated for four types of carbide cutting tools during 
machining process of hardened AISI O2 cold work tool steel (58 HRC). The tools coated with nanolayer 
AlTiN/TiN, multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN, commercial TiN/TiAlN coatings and uncoated cutting 
tools were used. 
 
Nanolayer AlTiN/TiN coated cutting tools exhibited the longest lifetime with cutting length of ~3.7 m, leading to 
~10 times longer lifetime over the uncoated tools. It was observed that the main wear modes for all coated tools 
were abrasion and adhesion of workpiece on the cutting edge. The dominant tool failure was abrasive wear for all 
the tools. The deterioration in cutting edge due to the abrasion of carbide substrate and the adhesion of 
workpiece caused to an increase in cutting forces and temperatures. Therefore, Al2O3 formation occurred on the 
worn area. Other wear types observed were chipping and thermal cracks due to the interrupted cutting process 
and the change in tool temperature. In addition, a breakage on the edge of commercial TiN/TiAlN coated tool 
occurred. Uncoated tools showed regular flank wear instead of notch wear, as well as stair-formed face wear on 
the rake face. The evidences of little adhesion and seizure formation and substantially extended tool lifetime 
makes the nanolayer AlTiN/TiN coating as a good candidate in dry cutting of hardened AISI O2 cold work tool 
steel. 
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Özet 
 

Bu çalışma, günümüz sanayi endüstrisinde yeni yaygınlaşmaya başlayan aşındırıcı su jeti ile tornalama (ASJT) 
imalat işleminin uygunluğunun denenmesi için su jeti tezgâhı ile birlikte kullanılabilecek tornalama deney 
düzeneğinin tasarımını kapsamaktadır. Çalışmada 100 mm çapında torna ayna düzeneği elektrik motorla tahrik 
edilerek, kontrol panelli elektronik devre ile hızı ve dönüş yönü kontrol edilebilmektedir. Geliştirilen torna 
düzeneğini aşındırıcı su jeti ile uyumlu ve kararlı düzeneğin olması için üç farklı torna düzeneği geliştirilmiştir. 
Yapılan torna tezgâhları su jeti ortamında denenerek uygunluğu irdelenmiştir. Sistemde ayrıca lazer devir sayacı 
ile torna aynasının dönüş hızı görüntülenebilmektedir. Yapılan torna tezgâhı, ticari bir aşındırıcı su jeti (ASJ) 
firması işletmesine götürülerek, torna tezgâhına bağlanan numuneye kanal açma ve kesme işlemleri 
uygulanmıştır. Çalışma sonucunda su jeti ile tornalama için en uygun torna tezgâhı deney düzeneği ara deneyler 
sonucu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Aşındırıcı su jeti, Su jeti ile tornalama, ASJT, ASJ 

 

THE DESIGN OF TESTING APPARATUS TURNING WITH ABRASIVE 
WATER JET 

 

Abstract  
 

This paper, propose the design of the experiment mechanism of lathe which is used with water-jet bench in order 
to try the suitability of lathing manufacturing process with abrasive water-jet (ASJT) that is widespread approach 
today`s industry.  In this experiment; Lathe mirror assembly that is 100mm diameter, driven by electric motors and 
its speed and the direction of rotation can be controlled by electronic circuit with control panel. Three different 
lathing mechanisms are improved in order to provide the compatibility and stability of developed lathe with water-
jet mechanism. Suitability of developed lathe benches are examined in water-jet environment through experiment. 
Furthermore, lathe mirror`s rotation speed can be monitored by laser rotation meter. Developed lathe machine are 
carried to the commercial abrasive water-jet (ASJ) firm and grooving and cutting process are applied to sample 
that is connected to lath bench. With this study, the most suitable lathe bench experimental setup for lathing with 
water-jet is determined as a result of secondary experiments. 
 
Keywords : Abrasive water jet, water jet turning, AWJT, AWJ 

 
 
 

1. Giriş 
 

Aşındırıcı su jeti ile işleme (ASJ (AWJM)) yöntemi hidrodinamik işleme yöntemi olarak sınıflandırılır. Aşındırıcı su 
jeti ile işleme yöntemi 1968 yılında Norman Franze tarafından keşfedilmiş ve kaya mekaniği çalışmalarında 
kullanılmıştır [1]. Alışılmamış imalat yöntemlerinden olan aşındırıcı su jetiyle işleme, diğer işleme teknolojilere 
göre üstünlüklere sahiptir.  İlk olarak, madencilikte kullanılan su jeti, günümüzde makine imalat sanayinde 
kullanımları ve tercih edilmeleri sürekli olarak artmaktadır. Aşındırıcı su jetiyle kırılgan, sünek ve kompozit gibi 
malzemeler çok rahat bir şekilde işlenebilinmektedir [2]. Bu çalışmaya yön vermek üzere yapılan literatür 
çalışmasında; Zhong ve arkadaşları, aşındırıcı su jeti ile 25 mm çapındaki cam çubuğu tornalama çalışmalarında, 
farklı işleme parametrelerin (devir sayısı, su jeti nozulunun yerleşim mesafesi, su basıncı, nozul ilerleme hızı ve 
aşındırıcı akış oranı) yüzey pürüzlülüğüne etkisini incelemişlerdir. Elde edilen verilerin, klasik torna tezgâhından 
elde edilen verilerle mukayesesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda ilerleme hızı oranı artışı yüzey pürüzlülük 
değerini ve dalgalanmaları artırmıştır. Ayrıca su jeti nozulu ile iş parçası arasındaki yaklaşma mesafesi azaldıkça 
yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir. Deney sonuçlarına göre en iyi yüzey pürüzlülüğü için aşındırıcı akış oranı 300 gr/dk 
olarak tespit edilmiştir. İyi yüzey kalitesi elde etmek için nozulun düşük ilerlemede ve torna tezgahın yüksek 
devirde çalışması gerektiğini belirtmişlerdir [1]. M. Selvan ve arkadaşı “Alüminyumun ve bakır malzemelere ait 
numunelerin aşındırıcı su jeti ile kesme derinliğinin deneysel olarak gözlenmesi” isimli çalışmasında aşındırıcılı su 
jeti kesim ile alüminyumun ve bakır numune kesim işlemi parametrelerinin etkisini belirlemek için deneysel veri 
kümesini kullanılmıştır. Kesme derinliğini tahmin edebilmek için regresyon analizi kullanarak elde edilen verileri 
deneysel sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Karşılaştırma sonucunda bilgilendirici tablo ve parametrik seçim kılavuzu 
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oluşturmuşlardır.  [3]. Liu ve arkadaşları, “Aşındırıcı su jeti kesme özelliklerinin CFD simülasyonu ile incelenmesi” 
adlı çalışmalarında, ultra yüksek hızlı su jeti ve aşındırıcı su jeti modellerini, (CFD) hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği Fluent6 akış çözücü programı kullanılarak oluşturulmuştur. Nozul tasarımı için gerekli optimize edilebilir 
karakteristik özellikleri tespit etmiştir. Ayrıca aşındırıcı su jeti ile kesme işleminde jet taneciklerine etki eden 
parametreleri matematiksel olarak modellemiştir [4].   Akkurt ve arkadaşları, Aşındırıcı su jeti ile saf alüminyum, 
Al-6061 alüminyum alaşımı, pirinç-353, AISI 1030 ve AISI 304 çelik parçaların kesim uygulamalarında nozul 
ilerleme hızının ve iş parçası kalınlığının artması iş parçası yüzey pürüzlülüğünü arttırdığını belirtmektedir [5]. 
Aydın ve arkadaşları, aşındırıcı su jeti ile kesmede, işleme parametrelerinin kerf açısına etkisinin araştırılması 
çalışmalarında, deney numunesi olarak granit kullanmışlardır. Deneysel çalışmalar, Taguchi deney tasarımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarında, yüksek su jeti hızları ve iş parçası nozul arasındaki mesafe artışı, kerf 
açılarında artış meydana getirdiğini belirtmektedir. Çalışma basıncındaki artış beklenenin aksine kerf açılarını 
arttırmıştır [6]. Özçelik ve Costa, “Su jeti ve bazı geleneksel yüzey işleme yöntemlerinin karşılaştırılması” başlıklı 
çalışmalarında su jeti ile Sardinya Bazaltı isimli doğal taş numunesi üzerinde yüzey işlemesi yaparak elde edilen 
sonuçlar ile geleneksel yöntemler kullanılarak (taraklı çekiçleme, cilalama) yapılan yüzey işleme uygulamalarının 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda geleneksel yüzey işleme yöntemlerine göre yüzey 
pürüzlülük değerlerin daha iyi ve estetik olduğunu vurgulamışlardır [7]. Hashish, aşındırıcı su jeti ile boyuna ve 
çap düşürme tornalaması çalışmasında,  çap tornalamasını etkileyen parametreler olarak nozul hızı, kesme 
derinliği, delme zamanı olarak belirlemiştir [8]. 
 
Yapılan literatür çalışmasında kısıtlı oranda aşındırıjı su jeti ile tornalama çalışmalarına rastlanılmıştır. Bu çalışma 
bundan sonraki yapılacak çalışmalara bu konuda önemli katkı sağlayacaktır. 

 
2. Aşındırıcılı Su Jeti ile İşleme Yöntemi 
 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi su jeti ile işleme işleminin genel çalışma prensibi, su; pompa ve basınç yükselticiden 
çıkarak dar kesitli bir boru içinden geçer. Nozul içinden yüksek basınçta ve yüksek hızda ilerler ve nozul çıkış 
ucunda daralan kesit ile suyun akış hızı daha da artarak iş parçası yüzeyine doğru hareket eder. Bu işlem 
esnasında işlenecek parça yüzeyine çarpan su jeti ile oluşturulan kesme kuvveti, malzeme yüzeyinden parçalama 
ve ayırma mikro olayı ile tanecik kopararak kesme işlemini gerçekleştirir [9]. Şekil 1’de bilgisayar kontrollü 
aşındırıcılı su jeti kesim sistemi verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1: Aşındırıcı Su jeti kesim sistemi [9] 

 
3. Aşındırıcı Su Jeti İle Tornalama 
 
Aşındırıcı su jeti ile işlemede kesme kuvveti çok düşüktür. Küçük işleme kuvvetine sahip olması nedeniyle 
kırılgan, esnek, deforme olabilir malzemelerin tornalanmasına olanak sağlamaktadır (cam, seramik) [10]. ASJ ile 
tornalama da işlenecek parçanın çapı ne olursa olsun klasik torna imalat işleminde olduğu gibi kesme kuvvetine 
duyarlı değildir. Uzun ebatlı parçaların alışılmış torna tezgahında döndürülmesiyle büyük momentler, titreşim ve 
esneme gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir. ASJ ile tornalama işlemi ile titreşim ve kuvvetten meydana 
gelen sapma deformasyonları gibi olumsuzlukları ortadan kalkmaktadır. Ayrıca son paso işlemleri için (yüzey 
pürüzlülüğü), kesici takım değiştirme ve güçlü bağlama kalıpları gereksinimi ve zaman kaybı ortadan kalkmıştır 
[11]. ASJ ile işlemede tek bir işlemde tek bir proseste işlemi yaptığı için tek nozul ile işlemi bitirebilmektedir [1]. 
Şekil 2’de kesme nozul kafası X,Y ve Z koordinatları boyunca hareket edebilmekte ve boyuna tornalama ve kanal 
açma işlemi sorunsuzca ve ayrıca X ve Y ye bağlı hareket denklemi ile konik tornalama helis ve vida açma 
işlemleri yapılabilmektedir [12]. 
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Şekil 2. Aşındırıcı su jeti ile tornalama [12] 

 
3.1. Aşındırıcı su jeti ile tornalama tezgâh tasarımı 
 

Aşındırıcı su jeti ile tornalama işlemi teorisine bağlı kalınarak ve kesme işlemi yapabilmek için ilk başta bir torna 
düzeneği (Model 1) geliştirilmiştir. Şekil 3’te görülen model 1 torna düzeneğinde kullanılan çamaşır makinesi 
motoru asenkron motor olarak seçilmiş ve hız kontrolü ise dimmer devresi ile sağlanmıştır. Sistem kayış kasnak 
ve kamalı mil bağlantısı kullanılarak oluşturulmuştur. Fener mili olarak yüzeyi sertleştirilmiş krom malzemesinden 
yapılmış piston mili kullanılmıştır. Mil uçlarından 20 mm iç çapında yataklı rulman kullanılmıştır. Kullanılan 
rulmanın özelliği eksenel kaçıklıkları sönümleyebilmesi özelliğinin olmasıdır. Sistemde üçayaklı 100 mm çapında 
torna aynası kullanılmıştır. Sistemin eksenel sapmasını tespit edebilmek için 0.001 hassasiyette dijital komparatör 
kullanılmıştır. Bu sistemde ölçülen fener mili ve torna aynası eksenel kaçıklık değeri 0.02mm olarak 
kaydedilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3: Model 1 su jeti tornalama düzeneği 
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Şekil 3’te görülen model 1 sisteminin dezavantajı; elektrik motorunun su seviyesinde olması, motor ve torna 
aynası çevresel hızının su jeti ile etkileşimi ile devir sayısının değişken olması nedeniyle, su jeti ile aynı yönde 
olduğu zaman torna devri artmış ve zıt yönde döndüğünde ise torna aynasın devri yavaşlamıştır. Bu devir 
değişimleri Lazer devir ölçer ile tespit edilmiştir. Şekil 4’te model 1 torna düzeneğinin su jeti ortamında denenmesi 
sonucu elektrik motorunun su seviyesinde kaldığı, torna aynasının aşındırıcı kumla olan teması sonucu kumların 
torna aynası ayakları arasına girerek torna aynasını sıkıştırması gibi olumsuzluklar tespit edilmiştir. Model 1’in su 
jeti ile tornalama için uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.  
 

 
 

Şekil 4. Model 1 torna düzeneğinin su jeti ortamında denenmesi 
 
Model 1 de tespit edilen olumsuzluklar göz önüne alınarak şekil 5’te görülen ikinci bir torna düzeneği geliştirilmiştir 
(Model 2). Model 2 tornasının en önemli özelliği motorun torna aynası ile aynı eksenel doğrultuda olması kayış 
kasnak kullanılmaması, ayrıca model 2’ye gezer punta ilave edilerek torna aynasına daha uzun parça bağlama 
olanağı sağlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 5. Model 2 tek eksenli kaplinli torna düzeneği 
 

Şekil 5’ te görülen Model 2 torna düzeneğini olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yönleri de deneylerle ve ölçüm 
sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Olumlu yönün en önemli özelliği motorun torna aynasından ve su jeti havuz 
seviyesinden yüksek olması, havuzdan gelen su dalgaları ve aşındırıcı toz zerreciklerinden uzak olması ve torna 
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aynasına su muhafazası yerleştirilebilir olmasıdır. Bu olumlu özelliğine rağmen eksenel kaçıklık tespit edilmiştir. 
Komparatör ile yapılan ölçümlerde eksenel kaçıklığın 0.02mm olmasına rağmen, torna aynasında ölçülen değerin 
0.15 mm olduğu tespit edilmiştir. Eksen kaçıklığın, kullanılan elastik kapliden kaynaklandığı ve kaplin 
bağlantısında meydana gelen eksenel kaçıklığın torna aynasına iletilmesi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Bu 
ihmal edilemez ve göz ardı edilemez olumsuzluk yüzünden model 2 torna düzeneğinin aşındırıcı su jeti ile 
tornalamada kullanılması uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Model 1 ve model 2 torna düzeneklerinin bütün 
olumlu, olumsuz özellikleri değerlendirilerek üçüncü bir model olan model 3 hibrid torna düzeneği oluşturulmuştur. 
Şekil 6’da Model 1 ve model 2 ye ait olumlu yönleri ele alınarak oluşturulan Model 3 torna düzeneği 
görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 6. Model 3 hibrid torna düzeneği 
 

Model 3 torna düzeneğinde kullanılan elektrik motoru 0.37 KW, motor hız kontrolünü sağlamak için ATV 12 380V-
220V kontrol kartı kullanılmıştır. Bu kartın özelliği üç fazlı motoru 220 volt elektrik ile kontrol etmek ve dönüş yönü 
ile dönüş hızı gibi ayarlamalar yaparak motorun tork değerini sabit tutabilmektedir. Ayrıca bu kartın sağladığı bir 
diğer avantaj ise motorun hızının sabit bir şekilde kalmasını sağlamaktır. Yani su jeti ile işleme yaparken, torna 
aynasının dönüş yönünün torna dönüş hızında artma-azaltma gibi etkenin olmamasının yanında ayarlanan hız 
değerine göre sabit bir şekilde devam etmesidir. Dönüş yönü, kart üzerinde bulunan ayar düğmesi ile 
yapılmaktadır. Şekil 7’de solda lazer devir ölçme cihazı sağda ATV 12 hız kontrol cihazı görülmektedir. 
 

   
 

Şekil 7. Lazer devir ölçer (solda), üç fazlı motor kontrol kartı (sağda) 
 

Model 3 torna deney düzeneğinin en önemli özelliği elektrik motorunun su jeti su toplama havuzunun 
seviyesinden oldukça yüksekte olması, sıçrayan su zerreciklerinin elektrik motoruna ulaşamamasıdır. Motorun 
hem su seviyesinden hem de torna aynasından uzakta oluşu, model 3 ‘ün öne çıkan özelliklerindendir. Öte 
yandan, model 2’ye ait gezer puntanın kullanılması, torna ayna muhafazası, model 3’ün baskın özellikleri 
arasındadır. Ayrıca model 1’den alınan kayış kasnak tertibatı ve fener milinin kısa yataklanması eksenel kaçıklığı 
0.02mm seviyesinde sabit tutmuştur. Model 3’e model 1 ve model 2’ye ait tüm önemli olumlu özellikler 
aktarılmıştır. Aşındırıcı su jeti ile tornalama için en elverişli tornalama düzeneği elde edilmiştir. 
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4. Sonuçlar ve Tartışma 
 

Bu çalışma kapsamında toplam üç adet torna düzeneği geliştirilmiştir. Model 1 ve model 2’de çalışmanın 
hassasiyeti için gerekli olan özellikler tespit edilmiş ve olumlu özellikler ile olumsuz özelliklerin nerelerden 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Model 3’ün tüm veriler göz önünde bulundurularak uygun bir tezgah olması 
hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; 
 

 Tornalama için güç aktarma organının kayış kasnak tertibatının en uygun olduğu, 
 Motor seviyesinin su seviyesinden yüksekte olması gerektiği,  
 Elektrik motor devri için akım kontrol ile değil hertz kontrolü ile sağlanması gerektiği, 
 Fener mili boyunun ve yataklama mesafesinin kısa olmasının gerekli olduğu  

 
Bulguları elde edilmiştir. 
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60°’LİK V BÜKME KALIBINDA AA 5754 VE AL 1050 SAC 
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Özet 
 
Bu çalışmada endüstride sıklıkla kullanılan AA 5754 ve AL 1050 alüminyum sac malzemelerinin 60°’lik V şekilli 
kalıpta bükülerek ön gerilmelerin geri esnemeye etkisi incelenmiştir. Literatürde sıklıkla kullanılan dört farklı 
bükme metodu iki grupta uygulanarak iki farklı kalınlıktaki alüminyum sac malzemeler için en az 3’er tane olmak 
üzere yaklaşık 500 adet deney numunesi bükülerek bilgisayar ortamında değerlendirilmiş ve geri esneme 
grafikleri çıkarılmıştır. Grafiklerin kullanılabilirliği tartışılarak geri esneme değerleri açısından dört farklı bükme 
metodu içerisinden ikisinin kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan zımbaların uç yarıçaplarının 
artması ile zımbanın bükülen malzeme üzerinde bekletilme süresinin geri esnemeyi azalttığı, sac malzeme 
kalınlığının artmasının geri esnemeyi azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca sac malzemelerin anizotropik özelliğinin geri 
esneme açısında farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum sac malzeme, geri esneme, 60º’lik V bükme. 
 

Abstract 
 
Sheet metal bending is one of the most widely applied sheet metal operations in industry. The bending operations 
present several technical problems in production, such as prediction of spring-back and the punch load. In this 
paper, the value of the spring-back and bending are investigated for AA5754 and AL1050 aluminum sheet 
materials. The influence of the die angles, die widths and punch radius on the value of the spring-back and the 
bending forces in 60° V-die bending is studied. Two thicknesses of materials are applied by using four different 
bending methods that commonly used in the leterature. It is found that all these parameters affect the spring-back 
and the bending forces, but not in the same way. For a given limit of the striking (coining) force, springback ratios 
are affected by sheet thickness, bend radius, and material parameters. Furthermore, the effect of anisotropy on 
the springback has been determined. 
 
Keywords: Aluminum sheet material, the spring-back, 60° V-bending  dies. 

 

1. GİRİŞ 
 
Alüminyum sac malzemeleri endüstride geniş bir uygulama alanı bulmakta, özellikle otomotiv, uzay, savunma, 
gemi, beyaz eşya, reklam ve birçok alanda hafiflik ve korozyona karşı dayanıklılık özelliğinden dolayı en sık 
kullanılan malzemelerdendir.  
 
Bu üstün özelliklerine rağmen bu alaşımlarda parça üretimi esnasında birçok problemlerle karşılaşılmaktadır. 
Alüminyum alaşımlarının oda sıcaklığındaki sekilendirilebilme kabiliyetleri çeliklere nazaran oldukça düşüktür. 
Bunun yanı sıra düşük elastisite modülü (E) değerinden dolayı geri esneme problemi gözlemlenmektedir. 
Özellikle eğme işlemlerinde malzeme üzerine uygulanan yükün kaldırılmasından sonra malzemede var olan 
elastik enerjiyi geri vermesi sonucu istenen boyutlar, bu malzemelere tam olarak verilememektedir. Bu durum 
özellikle parçaların montajı esnasında büyük sıkıntılar oluşturmakta, hataların düzeltilmesi için harcanan zaman, 
maliyet artışına ve gecikmelere sebep olmaktadır [1-2]. 
 
Bükme, temel olarak doğrusal bir eksen etrafında, düz levhaya kalıcı bir eğrilik verilmesi için gerçekleştirilen en 
basit sac malzeme şekillendirme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bükme sırasında, sac malzemenin iç ve dış 
yüzeyinde meydana gelen birim sekil değişimleri, tarafsız eksenden uzaklıkla orantılı olarak değişmektedir [3]. 
Dolayısıyla, bükme işlemi ile birlikte tarafsız eksen iç yüzeye doğru kaydığından, dış yüzeyde meydana gelen 
birim sekil değişimleri, iç yüzeydeki liflerde meydana gelen birim sekil değişimlerinden daha fazla olmaktadır. 
Plastik deformasyonla birlikte hacim sabitliği söz konusu olduğundan, sac malzemenin kalınlığında istenmeyen 
incelme meydana gelmektedir [4]. 

 
Bükmede kalıcı sekil değişikliği söz konusudur. Malzemede kalıcı sekil değişimi meydana getirmek çeşitli 
gerilmelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bükmenin sağlıklı yapılabilmesi, meydana gelecek gerilmeleri belirli 
sınırlar içerisinde tutmayı zorunlu kılar. Parça tasarımı açısından bükme kavisinin iyi belirlenmesi gerekir. Bükme 



Ötü, R. ve Demirci, H.İ. 

 

1007 
 

açısı büyüdükçe dış tabakalardaki uzamalar da artacağından yırtılma olasılığı fazlalaşır. Bu bakımdan 
uygulanacak en küçük bükme kavisinin belirlenmesinde bükme açısının da dikkate alınması gerekir [5].  
 
Bükme işlemlerinde, istenen kusursuz bükme profilini elde edebilmek için, gerilim-gerinim dağılımları önemlidir. 
Bükme işlemlerinde malzemelerin elastikiyet sınırı aşılmakta, ancak maksimum çekme gerilmeleri 
aşılamamaktadır. Bu sebepten dolayı, malzeme orijinal esnekliğinin bir kısmını hala muhafaza etmektedir [6,7,8]. 
 
Sac metal levhaların şekillendirilmesinde istenilen form uygun bir şekillendirme operasyonunda ve yeterli 
kuvvetler altında malzemeye uygulanır. Elde edilen parça elastik ve plastik deformasyonun karışımı ile oluşur. 
Parça üzerinden kuvvetler kaldırıldığında bir miktar eski haline dönme eğilimi gösterir ki bu davranışa “geri 
yaylanma” denir [5]. 
Bükme işleminde geri yaylanma malzemenin cinsine, kalınlığına, sacın hadde yönüne, bükme açısına, bükme 
yarıçapına, matris ve zımba arasındaki kalıp boşluğuna, zımbanın kalıp üzerinde bekleme süresine ve yağlama 
koşulları gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu parametreler Şekil 1’ de gösterilmiştir. 
 
Bu çalışmada, bükmeyle ilgili parametreler zımba yarıçapı R, kalıp üst köşe yarıçapı Rd, kalıp ağzı genişliği W, 
malzeme kalınlığı T, zımba girme derinliği h (Hp ve He nin toplamı) ve bükme açısı αb, bir bükümün iki ayağı 
arasındaki açı olarak ifade edilmiştir [9]. 
 

 
 

Şekil 1.  Kalıp Düzeni Ve İşlem Parametreleri [9]. 
 
Sarıkaya çalışmasında ısıl işlemin alüminyum malzemenin geri yaylanma karakteristiğine olan etkisini sonlu 
elemanlar analizi yöntemi kullanarak nümerik ve deneysel olarak belirlemiştir. Bu amaçla, iki farklı alüminyum sac 
malzeme seçilmiş ve değişik ısıl işlemler uygulanmıştır. Farklı kalınlıklardaki alüminyum sac malzemelere 3 farklı 
açıda bükme işlemi yapılmıştır. İncelenen durumlar için, Von Mises gerilme dağılımları, plastik gerinme değerleri, 
kalıp kuvvetleri ve nümerik değerlerle, deneysel sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır [10]. 
 
Tekaslan ve Şeker’in araştırmasında, bükme kalıplarında geri esnemenin deneysel olarak tespiti hakkında 
çalışma yapılmıştır. Dört değişik bükme metodu kullanarak üç farklı kalınlıktaki pirinç sac malzemeler bükülüp 
bilgisayar ortamında değerlendirilerek, geri esneme grafikleri çıkarılmış, farklı bükme metotlarının geri esnemeye 
etkileri ve elde edilen grafiklerin kullanılabilirliği de tartışılmıştır. Literatürde en çok kullanılan dört farklı bükme 
metodundan iki metodun geri esneme açısından kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Ayrıca zımbanın bükülen 
malzeme üzerinde bekletilmesinin geri esnemeyi azalttığı, artan malzeme kalınlığının ve bükme açısının geri 
esneme değerlerini arttırdığı da tespit edilmiştir [11].  
 
Toros ve arkadaşları çalışmalarında otomotiv endüstrisinde oldukça yaygın kullanılmaya başlanan alüminyum 
magnezyum alaşımlarından 5754-O alaşımının 60°’lik V kalıpta geri esneme davranışını incelemişlerdir. 
Malzemelere % 1, 3, 5, 7, 9 ve 11’lik ön gerilmeler uygulayarak malzemelerin akma noktalarını değiştirmiş ve bu 
ön gerilmelerin geri esneme üzerindeki etkilerini deneysel olarak bulmuşlardır. Ayrıca çalışmalarını ETA/Dynaform 
sac şekillendirme simülasyon programında analiz ederek deneysel sonuçlarla karsılaştırmıştır. Sonuç olarak 
uygulanan ön gerilmenin geri esnemeye pozitif etkisi tespit edilememiştir. Sonlu elemanlar programıyla yapılan 
simülasyonların deney sonuçlarına göre kabul edilebilir yakınlıkta olduğunda görülmüştür [12]. 
 
Tekaslan ve arkadaşları 0.5 ve 0.75 mm kalınlığındaki çelik saç malzemelerde, V bükme kalıplarında farklı 
kalınlıklardaki bakır ve paslanmaz çelik malzemelerde, geri esnemeyi deneysel yollar ile tespit etmek için bir kalıp 
tasarlamış ve geri esnemeye etki eden değerleri ortaya koymuşlardır [13–14]. 
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2. METARYEL VE YÖNTEM 
 
2.1. MATERYAL 

 
Deney numuneleri endüstride sıklıkla kullanılan AA 5754 ve AL 1050 malzemelerden seçilmiştir. Malzemelerin 
kalınlıkları 1mm ve 2mm, ebatları ise 25X100’dür. Sacların hadde yönü 0°, 45° ve 90° olacak şekilde kesilmiş 3’er 
adet olmak üzere yaklaşık 500 adet deney numunesi hazırlanmıştır.  
 
Malzeme ebatlarının küçük seçilmesinin nedeni, dar alanda geri esnemenin daha sağlıklı olarak tespit 
edilebileceği düşüncesinden kaynaklanmıştır [11].  
 
Deney numunesinde kullanılan sacların kimyasal özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de sac boyutları ise Şekil 2’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 1. AA 5754 alaşımının kimyasal özelliği [15]. 

 

% 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Her Biri Toplam 

0,40 0,40 0,10 0,50 2,6-3,6 0,30 0,20 0,15 0,05 0,15 

 

Tablo 2. AL 1050 alaşımının kimyasal özelliği [15]. 
 

% 

Al Fe Si Cu Zn Ti Mn Her Biri Toplam 

99,5 0,40 0,25 0,05 0,05 0,04 - 0,03 0,10 

 

 
 

Şekil 2. Deney numunesi Sac levha boyutları 
 
Hadde yönü referans olarak alınan sacın hadde yönü açısı 0° olarak, hadde yönüne dik olarak seçilen açı ise 90° 
olarak seçilir. Bu yönler arasındaki hadde açısı ise 45° olarak belirlenmektedir. 

 

 
 

Şekil 3. Alüminyum sac levhanın hadde yönünün gösterilmesi. 
 

Deneyler için kalıplar CNC Freze tezgâhında hassas ölçülerde 60°’lik açılarda matris ve zımbalar imal ettirilmiştir. 
Zımbaların uç kavis yarıçapı 2 mm, 4 mm ve 6 mm olarak belirlenmiş kalıp ve sac boyutları belirlenirken şu ana 
kadar yapılan çalışmalar temel alınmıştır. Şekil 4’de 60°’lik kalıbın parçaları gösterilmiştir. Kalıp parçaları hassas 
olması için CNC Freze tezgâhında imal edilmiştir. 
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Şekil 4. Modüler Kalıbın Parçaları 
 

 “V” bükme kalıbındaki kuvvet hesabı için her araştırmacı farklı eşitlikler ortaya koymuştur. Bu eşitlikler her ne 
kadar farklı olsa da, çıkan sonuçlar arasında çok büyük farklar olmamaktadır. Bunun için bükme kuvveti hesabı 
Eşitlik 1’e göre yapılmıştır [16,17].  

                     (1)  
C; W/T’ ye bağlı bir katsayı olup Eşitlik 2’ile bulunur.  

                                   (2)  
Bu eşitliklerde;  
Pv , “V” bükme kuvvetini (N),  
B, Sac malzeme genişliği (mm),  
T, Sac malzeme kalınlığı (mm),  
σb, Malzeme çekme mukavemeti (N/mm2),  
W, Kalıp ağzı açıklığı (mm),  
C, W/T oranına bağlı bir katsayıyı ihtiva etmektedir.  
 
Buna göre, 1 mm ve 2 mm kalınlıklarındaki AA5754 sac malzemeler için sırasıyla 1600 N ve 6400 N, AL1050 sac 
malzemeler için sırasıyla 930 N ve 3730 N “V” bükme kuvveti ve emniyetli kalıplama kuvveti hesaplanmıştır. 

 
2.2. METOT 
 
“V” bükme işlemlerinde birçok parametre kullanılmakta ve bu parametreler geri esnemeyi etkilemektedirler[11].  
 
Geri esnemenin belirlenmesi için, elastikiyet modülü, akma gerilmesi, pekleşme özelliği gibi malzeme 
parametreleri ile uygulanan kuvvet, sacın kalınlığı, sacın hadde yönü, kalıbın açısı, zımba yarıçapı, kalıp açıklığı, 
zımbanın kalıp üzerinde bekleme süresi ve kalıbın yağlanması gibi işlem parametrelerinin, geri esnemeye 
karmaşık bir şekilde etki ettiği bilinmektedir. Parametreler içerisinden bazılarının geri esnemeye ne şekilde etki 
ettiği araştırılmış ve deneyler iki gruba ayrılmış ve gruplar içerisinde her biri için dört değişik deney serisi 
hazırlanmıştır. Birinci grup AA 5754, ikinci grup ise AL 1050 olarak belirlenmiştir.  
 
Birinci grup, birinci deney serisinde AA 5754 sac malzeme kullanılarak zımba kalıba sac kalınlığı kadar 
yaklaştırılmış ve sac malzemenin ezilerek geri esnemeye etkisi önlenmiştir. Aynı zamanda zımba kalıp üzerinde 
20 saniye bekletildikten sonra geri alınmıştır.   
 
Birinci grup, ikinci deney sersisinde AA 5754 sac malzeme kullanılarak zımba kalıba sac kalınlığı kadar 
yaklaştırılmış ve sac malzemenin ezilerek geri esnemeye etkisi önlenmiştir. Zımbanın kalıp üzerinde sadece 
basma süresi kadar (0 Sn)  bekletilmesiyle yük geri alınmıştır.   
 
Birinci grup, üçüncü deney serisinde AA 5754 sac malzeme kullanılarak zımba kalıbın dibine kadar oturtulmuş ve 
sac malzemenin ezilmesi ile geri esnemeye etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda zımba kalıp üzerinde 20 saniye 
bekletildikten sonra yük geri alınmıştır.   
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Birinci grup, dördüncü deney sersisinde AA 5754 sac malzeme kullanılarak zımba kalıbın sonuna kadar 
oturtulmuş ve sac malzemenin ezilmesi ile geri esnemeye etkisi incelenmiştir. Zımbanın kalıp üzerinde sadece 
basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle yük geri alınmıştır.   
 
İkinci grup, birinci deney serisinde AL 1050 sac malzeme kullanılarak zımba kalıba sac kalınlığı kadar 
yaklaştırılmış ve sac malzemenin ezilerek geri esnemeye etkisi önlenmiştir. Aynı zamanda zımba kalıp üzerinde 
20 saniye bekletildikten sonra yük geri alınmıştır.   
 
İkinci grup, ikinci deney sersisinde AL 1050 sac malzeme kullanılarak zımba kalıba sac kalınlığı kadar 
yaklaştırılmış ve sac malzemenin ezilerek geri esnemeye etkisi önlenmiştir. Zımbanın kalıp üzerinde sadece 
basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle yük geri alınmıştır.   
 
İkinci grup, üçüncü deney serisinde AL 1050 sac malzeme kullanılarak zımba kalıbın dibine kadar oturtulmuş ve 
sac malzemenin ezilmesi ile geri esnemeye etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda zımba kalıp üzerinde 20 saniye 
bekletildikten sonra yük geri alınmıştır.   
 
İkinci grup, dördüncü deney sersisinde AL 1050 sac malzeme kullanılarak zımba kalıbın dibine kadar oturtulmuş 
ve sac malzemenin ezilmesi ile geri esnemeye etkisi incelenmiştir. Zımbanın kalıp üzerinde sadece basma süresi 
kadar (0 Sn) bekletilmesiyle yük geri alınmıştır.   
 
Her bir grupta yaklaşık 250 adet numune kullanılmıştır. Her bir gruptan elde edilen veriler bilgisayar ortamına 
aktarılarak karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak iki grubunda birinci ve ikinci serilerinde elde edilen verilerin 
kullanılabilir, üçüncü ve dördüncü serilerde sac malzeme kalınlığının dikkate alınmadan yapılan serilerde tutarlı 
sonuçlar elde edilmemiş ve çalışmaya dâhil edilmemiştir. 
 
Deneyler laboratuvar ortamında, sonuçları etkileyebilecek her türlü olumsuz şart eliminize edilerek ve numuneler 
dikkatli bir şekilde kalıba yerleştirilerek yapılmıştır. Bükülen sacların ölçümleri optik açıölçer cihazı ile bükme 

işleminin hemen ardında zaman kaybetmeden titizlikle yapılmıştır.  
 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
Yapılan deneyler sonucunda kullanılabilir olan sonuçlar Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 
3 ve Tablo 4’de AA 5754 sac malzemeden şekillendirilen numunelerin verileri, Tablo 5 ve Tablo 6’te ise AL 1050 
sac malzemeden şekillendirilen numunelerin verileri verilmiştir.  
 
Tablo 3. Birinci Grup Birinci Deney Serisine göre farklı kalınlıklardaki 60° bükme açılı AA 5754 sac malzemelere 

zımbanın matris üzerinde 20 sn bekletilmesiyle elde edilen sonuçlar ve geri esneme değerleri. 
 

 
 

Tablo 4. Birinci Grup İkinci Deney Serisine göre farklı kalınlıklardaki 60° bükme açılı AA 5754 Sac malzemelere 
zımbanın kalıp üzerinde sadece basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle elde edilen sonuçlar ve geri esneme 

değerleri. 
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Tablo 5. İkinci Grup Birinci Deney Serisine göre farklı kalınlıklardaki 60° bükme açılı AL 1050 sac malzemelere 
zımbanın matris üzerinde 20 sn bekletilmesiyle elde edilen sonuçlar ve geri esneme değerleri. 

 

 
 
Tablo 6. İkinci Grup İkinci Deney Serisine göre farklı kalınlıklardaki 60° bükme açılı AL 1050 sac zımbanın kalıp 

üzerinde sadece basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle elde edilen sonuçlar ve geri esneme değerleri. 
 

 
 
Arslan’ın çalışmasından anlaşılacağı gibi kalınlığın artması ile geri esneme azalmaktadır. Bu sonuç, literatürde 
mevcut çeşitli R/t’ ye karsı K grafiklerinin sonuçlarıyla uyumludur [18]. 
 
Şekil 5’teki grafikler incelendiğinde 1 mm ve 2 mm kalınlığındaki numunelerin her ikisinde de hadde yönü 0° olan 
numunelerin geri esnemesi hadde yönü 45° ve 90° alınarak bükülen numunelerin geri esnemesinde daha az 
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni hadde yönünde şekillenmenin daha iyi olması ve geri esnemenin daha az 
olması şeklinde açıklanabilir. 
 
Kalınlığı 1 mm ve 2 mm olarak alınan numunelerin her ikisinde de zımba yarıçapı 6 mm alınarak bükülen 
numunelerin geri esneme değerleri zımba yarıçapı 2 mm ve 4 mm olarak alınan numunelerin geri esnemelerinden 
az olduğu görülmektedir. Zımba yarıçapı 4mm olarak bükülen numunelerin ise geri esneme değerleri zımba 
yarıçapı 2 mm olan numunelerin geri esnemelerinden az olduğu görülmektedir. Kalınlığı 1 mm ve 2 mm olarak 
alınan numunelerin her ikisinde de zımbanın kalıp üzerinde 20 sn bekletilmesiyle elde edilen veriler zımbanın 
kalıp üzerinde sadece basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle edilen verilere göre daha az esneme oranına 
sahiptir. Grafikteki veriler incelendiğinde numunelerin sac kalınlığı arttıkça zımba yarıçapı 2 mm ve 4 mm olarak 
şekillendirilen sacların geri esnemesi azalmaktayken zımba yarıçapı 6 mm olan numunelerde sac kalınlığı arttıkça 
geri esneme artmıştır. 
 

   

Şekil 5. 60° bükme açılı AA 5754, 1 mm ve 2 mm kalınlığında sac malzemenin 20 sn beklemeli ve zımbanın kalıp 
üzerinde sadece basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle zımba uç yarıçapları 2 mm, 4 mm ve 6 mm olan 

deney numunelerinin hadde yönüne bağlı geri esneme grafikleri. 
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Şekil 6’daki grafikler incelendiğinde 1 mm kalınlığındaki numunelerin zımba yarıçapı 2 mm ve 4 mm alınarak 
bükülen sacların (+)  yönde esnedikleri, zımba yarıçapı 6 mm alınarak bükülen sacların ise (-) yönde esnedikleri 
görülmektedir.  2 mm kalınlığındaki saclardan zımba yarıçapı 6 mm alınarak bükülen sacların 0° ve 90° derece 
bükülen numuneleri (-) yönde, 45° bükülen sacların ise (+) yönde esnedikleri görülmektedir. 2 mm kalınlığındaki 
saclardan zımba yarıçapı 2 mm ve 4mm alınarak bükülen sacların (+)  yönde esnedikleri görülmektedir. Kalınlığı 1 
mm ve 2 mm olarak alınan numunelerin her ikisinde de zımba yarıçapı 6 mm alınarak bükülen numunelerin geri 
esneme değerleri zımba yarıçapı 2 mm ve 4 mm olarak alınan numunelerin geri esnemelerinden az olduğu 
görülmektedir. Zımba yarıçapı 4mm olarak bükülen numunelerin ise geri esneme değerleri zımba yarıçapı 2 mm 
olan numunelerin geri esnemelerinden az olduğu görülmektedir. 
 
Kalınlığı 1 mm ve 2 mm olarak alınan numunelerin her ikisinde de zımbanın kalıp üzerinde 20 sn bekletilmesiyle 
elde edilen veriler zımbanın kalıp üzerinde sadece basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle edilen verilere göre 
daha az geri esnemiştir. Grafikteki veriler incelendiğinde numunelerin sac kalınlığı arttıkça zımba yarıçapı 2 mm, 
4 mm ve 6 mm olarak şekillendirilen sacların geri esnemesi azalmaktadır. 

 

   
 
Şekil 6. 60° bükme açılı AL 1050, 1 mm ve 2 mm kalınlığında sac malzemenin 20 sn beklemeli ve zımbanın kalıp 
üzerinde sadece basma süresi kadar (0 Sn) bekletilmesiyle zımba uç yarıçapları 2 mm, 4 mm ve 6 mm olan 
deney numunelerinin hadde yönüne bağlı geri esneme grafikleri. 
 

4. SONUÇLAR 
 
Oluşturulan tablo ve grafiklerden elde edilen sonuçlara göre, geri esnemenin malzeme, zımba-kalıp, numune 
sacın hadde yönüne ve zımbanın şekillendirilen sacın üzerinde bekletilme süresine bağlı olarak değiştiği bir kez 
daha desteklenmiştir. 
 
Zımbanın kalıp üzerinde bekleme süresinin geri esnemeyi azalttığı gözlemlenmiş ve şekillendirme sırasında 
zımbanın kalıp üzerinde bekletilme süresi arttırıldığında geri esnemenin daha da azalacağı sonucuna varılmıştır. 
 
Sac malzemenin hadde yönünün geri esnemede etkili olduğu gözlemlenmiştir. Zımba yarıçapının artmasıyla geri 
esnemenin azaldığı görülmektedir. Zımba yarıçapı arttırılarak geri esmenin daha da azaltılabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
 
Birinci ve ikinci grupların birinci ve ikinci serilerinin geri esnemeyi tespit etmede uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
serilerde zımba ile kalıp arasında numune sacın kalınlığı kadar boşluk bırakılmış ve zımbanın baskısı ile sacın 
ezilmesi önlenmiştir. 
 
Birinci ve ikinci grupların üçüncü ve dördüncü serilerinin geri esnemeyi tespit etmede uygun olmadığı 
gözlemlenmiştir. Bu serilerde zımba ile kalıp arasında boşluk bırakılmamış ve zımba kalıbın sonuna kadar 
ilerletilmiştir. Arada kalan sac ezilmiş ve geri esnemenin hassasiyetini etkilemiştir. 
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Özet 
  
Vücudumuzun maruz kaldığı yükler gerçek hayatta çok farklı boyutludur. Yanlızca statik yüklere maruz 
kalmamakla birlikte dinamik yükler altında eklemler zorlanabilir hatta kemiklerde kırılmalar meydana gelebilir. 
Proteze ihtiyacın artmasıyla daha iyi bir kalça protezlerinin tasarlanması ve maliyetinin düşürülmesi 
hedeflenmektedir. Günümüzde kalça protezleri talaşlı imalat yöntemiyle üretilmektedir. Talaşlı imalat yöntemi çok 
yüksek maliyetli bir yöntem olduğundan ve bu yöntem de malzeme kaybının fazla olması yeni üretim metotlarının 
araştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.Bu deformasyon ile birlikte implant fiksasyonu yapılarak hastanın 
konforu iyileştirilmeye çalışılır. Kişiye özgü üretilebilecek hızlı, dayanıklı ve düşük maliyetli protezlerin üretilmesine 
olanak sağlayacak presleme üretim metodudur. Kanatçıklı kalça protezleri günümüze kadar presleme ile sadece 
basit kanatçıksız olanları üretilmiştir. Kalça protezleri farklı malzemelerden yapılmaktadır. Bunlardan biriside 
CoCrMo dir. CoCrMo sert bir malzeme olduğundan şekillendirilmesi oldukça zor ve zahmetlidir. Soğuk olarak 
preslenebilen alaşıma kompleks şekil vermek oldukça zordur. Bu sebeple faz dönüşümü meydana gelmeyecek 
bir sıcaklıkta 500 

o
C de işlem gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kanatçıklı olan bir kalça protezi tasarlanmış ve üretim 

analizleri yapılmıştır. 3B tasarım için SolidWorks programı kullanılmıştır. Sonlu elemanlar analizlerinin 
yapılabilmesi için plastik deformasyon bölgesinde şekillendirilen CoCrMo alaşımının gerçek zamanlı bir imalat 
simülasyon programı olan MSC SIMUFACT ‘te FEM analizleri yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Kalça protezi, Sonlu Elemanlar metodu, Presleme  

 

Abstract 
 
In the real life our bodies are exposed to many different forces. These are not only static but also dynamics forces 
which could apply pressure to joints and even could lead to fracture of bones. Along with the increasing need to 
the prosthesis design of preferable and economical hip prosthesis are the main targets. Nowadays machining is 
the main producing method of prosthesis. Although high cost of machining processes and high material loss make 
desirable the investigation of new methods. In these new methods, in addition to focus on process details, fixation 
of prosthesis and comfort of patient should be considered. Forging is the best method for cheaply and quickly 
obtain prosthesis which have special design for each patient with high resistance. Up to now, forging only has 
been used for producing of simple hip prosthesis without complex geometry. These prostheses usually made from 
various materials. One of them is CoCrMo. CoCrMo alloy because of its high hardness is difficult to be formed. 
Cold forging of a component with complicated geometry is very difficult. Because of that the process is being 
done at 500°C, which no phase transformation could happen. In this study, prosthesis with complex geometry has 

been designed and its processes analysis has been done. SolidWorks software for 3D modeling and MSC 
SIMUFACT package for finite element analyses have been used. 
 
Keywords: hip prosthesis, finite element method, forging 

 
 
1.Giriş 
  
Behrens and Schaefer (2005) dövme işleminde kalıp aşınmasını tahmin etmek için sonlu elemanlar yöntemiyle bir 
model geliştirilmişlerdir. Bir başka programda kalıp aşınmasını hesaplamak içinde ARCHARD aşınma modelini 
kullanmıştır. Teorik olarak elde ettiği sonuçlar 200 dövme periyodundan sonra deneysellerle karşılaştırınca 
optimum kalıp aşınma oranını belirlemiştir. Wilson et al. (2004) sürtünme şatları ve sıcaklığı sabit olan, bir dövme 
işlemi gerçekleştirmişlerdir. Kalıp sıcaklık değişimi malzemenin doğrudan mekanik ve faz değişimine neden 
olmuştur. Yüzey pürüzlülüğü ve bir ince film yağlayıcının olması sürtünme şartlarının değişmesini sağlamıştır. Bu 
imalatta büyük bir problem olarak sayılmakta ve dövme işleminde yer-zaman ilişkisini değiştirebilmektedir. 
Çalışmada malzeme ile kalıp arasındaki sıcaklık değişimi için bir basit model tasarlanmıştır. Hallstron (2000)’da 
çalışmasında sürtünme katsayısının etkisini presleme işleminde sonlu elemanlar yöntemiyle incelemiştir. Bu 
çalışmada farklı sıcaklıklarda işlem yapılmıştır. Sonuçta sıcaklığın artması ve sürtünme değerinin düşürülmesi ile 
malzemedeki gerilme değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. Skubisz et al. (2006)’da çalışmalarında Mg-Al-Zn 
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alaşımının sıcak ve ılık preslenebileceğini kapalı kalıpta incelemişler ve karmaşık bir geometriye sahip olan 
malzeme üzerinde bu işlemi yapmışlardır. Bu işlem farklı sıcaklıklarda yapılmıştır ve sonuçta malzeme 
sıcaklığının artmasıyla ihtiyaç duyulan kuvvetin düştüğü gözlenmiştir. Hallstron (2000)’da çalışmasında sürtünme 
katsayısının etkisini presleme işleminde sonlu elemanlar yöntemiyle incelemiştir. Kim et al. (2005) çalışmalarında 
sıcak dövme işlemi esnasında kalıp üzerinde oluşan gerilmeleri ve sıcaklıkları ve bu değerlerin kalıbın hangi 
bölgesinde daha fazla olacağı ve kalıp aşınmasının akış hızıyla etkisi incelemiştir. Ou and Balendra (1998) 
çalışmalarında türbin kanatlarının dövme ile üretimini sonlu elemanlar yöntemiyle modellemişler. Sonlu elemanlar 
analizlerinin yapılmasının avantajlarından birisi, çalışmanın imalat aşamasından önce üretim şartlarının simüle 
edilmesi ve nerelerde sıkıntı olabileceğini tanınmasıdır. Bu durum özellikle güvenilir implant üretimi için önemlidir. 
SolidWorks programı, tasarım programı olarak en güncel programlardan birisidir. 3B tasarım kabiliyetinin yüksek 
olması, 2B çizimlerini hızlı şekilde oluşturması, hızlı tasarım kabiliyeti ve yüksek hassasiyetle tasarımın 
yapılabilmesi nedenlerden dolayı tüm modellerimizin tasarımında SolidWorks programı kullanılmıştır. Bu 
çalışmada kalça protezi üretimi için plastik şekil verme yöntemlerinden dövme seçilmiştir. Bu sebeple, FEM 
analizlerinin yapılması için de bir plastik şekil verme programı kullanılmıştır. SIMUFACT FORMING, metal 
şekillendirme işlemini simüle eden, yazılımlarından biridir. Bu program imalat sanayinde, bilgisayar 
simülasyonlarını kullanarak daha düşük maliyetli ve daha yüksek dayanımlı ürün elde edilmesinde kullanılır (Buijk 
2008). İmplant işlemlerinin plastik deformasyona uğramadan veya talaşsız yapılması maliyetleri artırmaktadır. 
Özellikle büyük ve toleransı hassas parçaların imalatının yapılabilmesi için proseslerde plastik deformasyon esaslı 
işlemler yapılmaktadır. Bu imalat aşamalarının sonlu elemanlar analizleri gibi her analiz programında rahatlıkla 
yapılmamaktadır. Kimi programda şekillendirme sırasında plastik bölgeye girildiğinde program yakınsama 
sebebiyle sonuç vermemektedir. Bu hata veya sonlanma prosesin plastik deformasyona girdiğini göstermektedir. 
Ancak imalat işlemlerinde plastik deformasyon sonucunda üretilen ürünlerin deformasyon ile imalat işlemleri için 
üretilmiş FEM ve FV programıdır.  SIMUFACT programının özelliklerinden, şekil verme işleminin simülasyonu, 
sıcaklık etkisinin hesaplaması, malzeme özelliklerinin belirlemesi, takım ömrü tasarımı, malzeme 
deformasyonunun ölçmesi, kalıp yüklerinin hesaplaması ve metal akış hesaplaması sayılabilmektedir. Bu 
kütüphanede, alüminyum, pirinç, bakır, kurşun, magnezyum, çelik, titanyum ve zirkonyum gibi malzemeler ve 
bunların alaşımlarının tüm özellikleri bulunmaktadır (Buijk 2008). 
 

2. Materyal ve Metot  
 

Bu çalışmada,  kalça protezi malzemesi olarak CoCrMo alaşımı seçilmiş ve açık kalıp dövme yöntemi kullanarak 
teorik analizleri yapılmıştır. İlk olarak SolidWorks programı vasıtasıyla kalça protezi ve kalıplarının 3B modeli 
oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada, elde edilen 3B modeller MSC SIMUFACT programına aktarılmıştır. Daha 
sonra ön şekillendirme işlem için sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Dövme işlemi sonlu elemanlar analiz 
yöntemi kullanılarak 500°C sıcaklıkta, 0.07 sürtünme katsayısında ve 6mm/s pres hızlarında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmamızda kullanılan protez kanatçıklı kalça protezidir. Bu protezin talaşla imalatı çok zor, zahmetli ve yüksek 
maliyetlidir. Dövme işlemi ile şekil verme için kalça protezi Şekil 1’de gösterildiği gibi SolidWorks programı 
kullanarak  tasarlanmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi kullanılan malzeme tasarımında herhangi bir dik yüzey 
bulunmamaktadır. Bunun nedeni malzeme, kalça protezi şekli oluşurken öne doğru akışta her hangi bir katlama 
olayının olmaması ve şekillendirme işlemine engel olacak bir durumun ortaya çıkmamasıdır. Plastik şekil verme 
kalıbı da Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 1. Tasarlanan kalça protezinin (a) katı modeli, (b) teknik resmi 

 
Kalıbı tasarlarken ayrılma düzlemi ve kalıp ayrılma açıları da dikkate alınmıştır. Bu açılar 1-3° arasında seçilmiştir. 
Kalıpta meydana gelebilecek gerilme yığılmalarının önüne geçebilmek için ve uygun malzeme akışının istenen 
hızda ve miktarda olabilmesi için kalıp dikkatli bir şekilde SolidWorks’te gerek eğim, gerekse yüzey toleranslara 
açısında tasarlanmıştır. Kalça protezi malzemesini kalıp içerisindeki köşe ve kenarları malzeme ile tam 
doldurabilmesi için tüm keskin köşe ve kenarlar da fillet yapılmıştır.  
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Şekil 2. Plastik şekil verme için tasarlanan kalıbın katı şekli (a) ve teknik resmi (b) 

 

2.1. 3B Analizler 
 
Sonlu elemanlar analizi yapılabilmesi için SolidWorks programında tasarlanmış olan modeller,  MSC SIMUFACT 
programına aktarılmıştır. 3B modeller de MSC SIMUFACT programına açık dövme kalıp dosyası olarak 
yerleştirilmiştir.  
 

2.2 FEM Analizleri 
 
Dövme koşulları (sıcaklık, sürtünme katsayı, pres türü, hızı ve mesh yapılımı) programa tanıtıldıktan sonra plastik 
şekil verme işlemi yapılmıştır.  Şekillendirilecek olan malzemenin kalıp içerisindeki dizilimi  Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. Plastik şekil verme kalıbının düzenlenmiş hali 

 
Plastik şekil verme esnasında kalıp ve CoCrMo alaşımı için gerekli olabilecek mekanik ve termal özellikleri 
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.   
 
           Çizelge 1. CoCrMo ve takım çeliklerinin malzemelerinin özellikleri (SIMUFACT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonlu elemanlar analizleri için tüm modellerde mesh yapısı olarak PATRAN TETRA seçilmiştir. Bu mesh üçgen 
eleman tipine sahiptir. Plastik şekil verme kalıbının meshlenmiş hali Şekil 4’de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 

Malzeme Malzeme özellikleri Değerler 

 
 
  CoCrMo 

Elastisite Modülü, GPa 250 

Poisson Oranı 0.29 

Yoğunluk, kg/m
3 

8800
 

Termal iletkenlik, Watt/(m*k) 14.2 

Özgül Isı kapasitesi, Joule/(kg*k) 472 

  

Takım  Çeliği 
Elastisite Modülü, GPa 207 

Poisson Oranı 0.3 

Yoğunluk, kg/m
3
 7850

 

Termal iletkenlik, Watt/(m*k) 32.9 

Özgül Isı kapasitesi, Joule/(kg*k) 464 
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Kalça protezi içinde mesh yapısı PATRAN TETRA seçilmiştir. Şekil 6’da bu malzemenin mesh yapılmış hali ve 
mesh yapısının özellikleri. SIMUFACT programı otomatik tekrar mesh yapma yeteneğine sahiptir. Yani programa 
REMESH bölgesi tanıtıldıktan sonra analizin her adımında tanıtılan bölgede tekrar mesh yapabiliyor. Bu 
çalışmada analizler 65 adımda yapılmıştır. Yani program 65 kez malzeme ve kalıplar üzerine tekrar meshleme 
işlemi yapmıştır. Bu işlemin yapılabilmesi içinde kalıp ve malzeme içerisinde tekrar mesh yapılan bölge programa 
tanıtılmıştır. Bu işlem programa iki nokta ile tanımlanmıştır ve program bu iki nokta arasında bir küp oluşturup, 
tekrar mesh yapmaktadır. Tüm deney koşullarını programa tanıtıldıktan ve programı çalıştırdıktan sonra elde 
edilen kalça protezinin son şekli Şekil 5’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Kalıp üzerinde yapılan mesh yapısının üst görünüşü (a) Preslenen malzemenin mesh yapısı (b) 

 
Şekil 5. Elde edilen kalça protezinin son şekli 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI    
          
Çalışmanın bu kısmında plastik şekil verme için tasarlanan malzeme şekil verme kalıplarına aktarılmıştır. Sonlu 
elemanlar analizleri kalça protezinin üretimi için kullanılmıştır. Sonlu elemanlar ile yapılan işlemler ve elde edilen 
sonuçlar aşağıda başlıklar halinde adım adım açıklanmıştır. Son presleme anında gerilme analizlerinden elde 
edilen malzeme şekli Şekil 6’da ve elde edilen sonuçlar ise Şekil 7’de verilmiştir.  
 

 
 
 

 
Şekil 6. Sonlu elemanların gerilme analizlerinden elde edilen malzeme 

 
Şekil 6’da görüldüğü gibi gerilme değerleri kalça protezinin yüzeyinde, köşe ve kanatçık kısmında maksimumdur. 
Bunun nedeni keskin köşe ve kenardaki gerilmenin yığılmalarıdır. 
 

 
 

Şekil 7.  T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen gerilme 
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Şekil değiştirmeler incelendiğinde ise malzemenin köşelerinde ve çapağın oluştuğu bölgelerde şekil değişim 
miktarı yüksek olduğu görünmüştür (Şekil 8). Bu olayı nedeni malzeme akışının bu bölgelerde serbest olması ile 
açıklanabilir. Analizlerden elde edilen sonuçlar şekil 9’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şekil 8. Sonlu elemanlar analizlerinde malzeme üzerindeki plastik deformasyonun strok 24 mm 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9.  T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen plastik deformasyon değerleri 

 
Plastik şekil verme sonunda sıcaklıkların malzeme üzerinde nasıl dağıldığının şekli, Şekil 10’te gösterilmiştir. 
Sıcaklıkların değerleri ise Şekil 11’da verilmiştir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Sonlu elemanlar analizlerinde malzeme üzerindeki sıcaklığın 24 mm stroğundaki şekli 
 

 
 

Şekil 11. T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen sıcaklık değişim değerleri 

 
Bu aşamada malzemeye yük uygulandığı anda ve deney esnasında malzeme akış hızlarının nasıl değiştiği 
araştırılmıştır. Bu analizlerin yapılmasında akış hızının nasıl değiştiği Şekil 12’de gösterilmiştir.  
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Şekil 12.  Sonlu elemanlar analizinde malzeme üzerindeki akış hızının şekli 
 

 
 

Şekil 13.  T=500°C, µ=0.07 ve 6mm/s’den elde edilen malzeme akış hızının değerleri 

 
Presleme işlemlerinde maliyeti artıran en önemli unsurlardan birisi kalıp deformasyonudur. Kalıplar imalat 
işleminde defalarca kullanılabilmelidir. Belirli bir kullanımdan sonra yeterli hassasiyet ve toleranslarda çalışmayan 
(aşınan) kalıp deforme olmakta ve değiştirilmektedir. Yeni kalıp maliyetleri de ürüne yansımakta ve toplamda ürün 
maliyetini artırmaktadır. Çalışmanın bu aşamasında kalıplarda oluşan aşınma miktarları incelenmiştir. Şekil 14’de 
kalıp aşınması analizinden elde edilen şekiller ve kalıplardaki aşınma değerleri Şekil 15’de verilmiştir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14. Sonlu elemanlar analizlerinde kalıp üzerindeki aşınmanın  
 

 
 

Şekil 15. T=500°C, µ=0.07ve 6mm/s’den elde edilen kalıp aşınmasının değerleri  
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Preslemede en önemli hususlardan biriside presleme basıncıdır. Presleme basıncının yanlış seçilmesi malzeme 
akış hızı ile ortaya çıkan sıcaklık gibi birçok parametreyi doğrudan etkilemektedir. Uygulanan kuvvet üst kalıptan 
etki ettirilmiş olup alt kalıp sabit olarak düşünülmüştür. Gerekli sınır şartları da buna göre oluşturulmuştur. Şekil 

16’da elde edilen basınç değerleri grafikte gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 16. T=500°C, µ=0.07ve 6mm/s’den elde edilen kalıba uygulanan kuvvetlerin değerleri 

 

 

SONUÇLAR 
 
 Presleme işlemi yapıldığında maksimum gerilme değeri 957 MPa oluşmuştur. 

 Plastik şekil değişim işlemi esnasında plastik şekil değişim miktarı 2.02 olduğu tespit edilmiştir. 

 Kalça protezi işleminin yapılmasının sonunda maksimum 620°C sıcaklık oluşmuştur. 

 6mm/s pres hızı ile işlem yapıldığında malzeme akış hızı maksimum 18.87mm/s oluşmuştur. 

 Kalıpta aşınma miktarı bu işlemin yapılması sonunda 0.0091mm olduğu tespit edilmiştir.  

 CoCrMo alaşımına sahip kalça protezinin dövme yöntemiyle üretimi için 8832kN’luk bir kuvvete ihtiyaç 
duyulduğu tespit edilmiştir ki bu yaklaşık 900 tonluk bir pres gücüdür. 
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Özet 
 
Bu çalışma Inox çelik sacların silindirik geometride yüksek ve düşük basınçlarda hidro şekillendirilebilirliğinin 
kıyaslanması üzerine yoğunlaşmıştır. Sac malzemenin şekillendirilebilirliği farklı pot baskı kuvvetleri ve 
şekillendirme basınçları uygulanarak oda sıcaklığında hidrolik şişirme test düzeneğinde gerçekleştirilen şişirme 
testleriyle incelenmiştir. Optimum sac hidro şekillendirme işlemi için en ideal şekillendirme basıncı ve baskı 
kuvveti değerleri tespit edilmiştir. Deney sonuçları sac şişme yüksekliği ve kalınlık dağılımı ölçülerek 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: İnox, çelik sac, hidro şekillendirme, şekillendirilebilirlik, şişirme 

 

INVESTIGATION OF FORMABILTY INOX STEEL SHEETS 
 
Abstract 
 
This study is a cylindrical geometry Inox steel sheets have focused on comparing high-and low-pressure hydro-
forming. Sheet material formability at room temperature by applying a different pot hydraulic pressure forces and 
pressures shaping the inflation tests were blown test facility. Ideal for hydro-forming process of sheet metal 
forming the optimum pressure and stress force values were determined. The test results were evaluated by 
measuring the sheet swelling height and thickness distribution. 

1. Giriş 
 
Yüksek basınç altında şekillendirme (Hydroforming) işleminde bir kalıp tarafından sıkıştırılmış içi boş yapıya sahip 
bir borunun içine veya bir sac üzerine yüksek basınçlı akışkan gönderilerek borunun/sacın cidarlarının kalıbın 
geometrisine göre genişlemesi ve istenen şekle gelmesi işlemidir.  
 
Otomotiv, uçak ve uzay endüstrisinde kullanılan malzeme ve bu malzemenin şekillendirilmesinde kullanılacak 
teknolojinin önemi kadar hafif araçlar üretmek de şu an olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacaktır. Diğer 
imalat yöntemleri kullanılarak üretilen karmaşık şekle sahip bir elemanda örneğin kaynak işlemi kullanılmakta, 
ürün birkaç parçadan oluşmakta, daha ağır olmakta, boyutsal hassasiyeti çok iyi olmamakta ve dolayısıyla 
bunların hepsi maliyet artışı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte birkaç özel üretim yöntemi ile elde edilebilecek bir 
otomotiv yada uçak parçası yüksek basınç altında şekillendirme işlemi kullanılarak, bir defada şekillendirilebildiği 
için, bu tip malzemelerin üretilmesi konusunda diğer üretim yöntemlerine göre büyük avantaj sağlamaktadır [1]. 
 
Alüminyum alaşımlarının düşük yoğunlukları, kaynak kabiliyeti, korozyon dayanımı, yüksek mukavemet-ağırlık 
oranı gibi avantajları büyük ebatlı geometrilerin oluşturulmasında tercih edilmelerini sağlamaktadır [2]. Buna 
rağmen geleneksel derin çekme kalitesindeki çelik saclarla kıyaslandıklarında zayıf şekillenebilme kabiliyetleri ve 
şekillendirme sonrası iyi bir yüzey kalitesinin elde edilememesi bu alaşımları dezavantajlı duruma düşürmektedir 
[2]. Bu sorun özellikle kompleks geometrili parçaların şekillendirilmesinde daha çok görülmektedir.  
 
Sac hidro şekillendirme klasik şekillendirme işlemine bir alternative olarak geliştirilmiştir. Sac hidro şekillendirme 
işlemi artan çekme oranı, daha iyi yüzey kalitesi, daha düşük geri yaylanma, düşük maliyet ve homojen kalınlık 
dağılımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu metot özellikle karmaşık geometrili parçaların şekillendirilmesinde 
büyük avantajlar sağlamaktadır [3-6]. Ayrıca metot yüksek dayanımlı malzemelerin şekillendirilebilirliğini 
artırmaktadır [7-8]. 
 
Bu çalışmada Inox çelik sacların hidro şekillendirme yöntemiyle şekillendirilebilme kabiliyetinin arttırılması, 
şekillenebilirlik limitlerinin deneysel ve simülasyon uygulamalarıyla tespiti hedeflenmiştir. Alaşım, oda sıcaklığında 
pot baskı plakası kuvveti değiştirilerek hidro şekillendirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar 
şişme yüksekliği ve kalınlık dağılımı ölçülerek değerlendirilmiştir. 

 
 
 
 



Evlen, H., Kadı, İ., ve Yaşar, M. 

1022 
 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Çalışmanın deneysel uygulamaları Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuş 
olan hidro şekillendirme ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Sac hidro şekillendirme işlemi için Ç1040 orta 
karbonlu imalat çeliğinden Şekil 1.’ de görülen Ø102mm ve 50mm derinliğinde dişi kalıp hazırlanmıştır.   
 

     
 

Şekil 1. Dişi kalıp kesit görünüş 
 

Şekillendirme esnasında kalıp ve sac malzeme arasındaki sürtünmeyi azaltmak ve sacın kalıp yüzeyine 
sıvanmasını engellemek için kalıp yüzeylerine 55Rc (Rockwell) değerinde sertleştirme işlemi yapılmıştır. Hidrolik 
akışkanla şekillendirme işlemi için hazırlanan kalıp sistemi 160 Ton yük uygulayabilme kapasiteli, 400 bar yağ 
basıncı ve 380mm strok uzunluğuna sahip Hidroliksan marka doğrultma presine bağlanarak gerçekleştirilmiştir.  

 

     
 

Şekil 2. Hidro şekillendirme presi ve kalıp 
 

Sistemde pot basıncını tek eksenli yük uygulayan pres koçu sağlamaktadır. Kalıp alt ve üst yarımları birbirine 
çevrede 3 adet sütun ile merkezlenmektedir. Şekillendirmeyi sağlayan hidrolik akışkan basıncı 160 MPa basınç 
kapasiteli hidrolik güç ünitesi ile sağlanmaktadır.  
 
Çalışmada kimyasal bileşimi Tablo 1.’de verilen 1mm kalınlığındaki DIN X50CrMoV15 kalite Inox sac malzeme 
kullanılmıştır. 
 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan sac malzemenin kimyasal bileşimi 
 

C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) Mo (%) Ni (%) V (%) Diğer 

0,45-
0,55 

1 1 0,04 0,03 14-15 0,5-0,8 - 0,1-0,2 - 
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Sac malzeme ilkel pul çapı; 

D=   (1) 

eşitliği ile hesaplanmıştır. Formülasyona göre; D ilkel pul çapı, Df flanş çapı, d kalıp iç çapı, h kalıp derinliği, r ise 
kalıp köşe radüsüdür. Buna göre sac malzeme lazer kesim metodu ile 195mm ilkel pul çapında kesilmiştir.   

 
Hazırlanan sac malzemeler farklı pot baskı kuvveti ve basınç değerlerinde hidro şekillendirme işlemine tabi 
tutulmuştur. Deney parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Deney parametreleri 

 
 Deney No 

Parametre 1 2 3 4 

Pot Baskı 
Kuvveti 

600KN 800KN 1000KN 
1200KN 

Yağ Basıncı 17.8 MPa 17.8 MPa 16.2 MPa 15.3 MPa 

Sıcaklık Oda Sıcaklığı Oda Sıcaklığı Oda Sıcaklığı Oda Sıcaklığı 

 
Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada sac malzeme oda sıcaklığında ve 50mm derinliğindeki 
kalıpta şekillendirilmiştir. İkinci aşamada ilk aşamada elde edilen numunelerin şişme yüksekliği ve kalınlık dağılımı 
ölçülmüştür.  
 
Sac malzeme ile şekillendirme işlemi sonucunda Şekil 3 de gösterilen parçalar üretilmiştir. 

 

  
 

Şekil 3. Deneysel çalışma sonucunda üretilecek parça geometrisi 
 
Gerçekleştirilen hidro şekillendirme işlemi neticesinde elde edilen numunelerin şişme yükseklikleri ve kalınlık 
dağılımları ölçülmüştür. Şişme yükseklikleri atölye ortamında dijital mihengir ile ölçülürken, kalınlık dağılımları her 
bir numune üzerinden 25 farklı noktadan 0.01mm hassasiyetindeki mikrometre ile ölçülmüştür. 

 
3. DENEYSEL BULGULAR 
 
Oda sıcaklığında 50mm derinliğindeki kalıpta gerçekleştirilen deneysel şekillendirme işlemiyle malzemenin 50mm’ 
ye kadar aşırı incelmeler görülmeden şişebildiği, şişirme işlemine devam edildiğinde kısa bir süre sonra tepe 
bölgesinden patladığı görülmüştür.  
 

600 KN 800 KN 1000 KN 1200 KN 

    

    
 

Şekil 4. Şişirme deneyi sonrası fotoğraf görüntüsü 
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Yapılan deneysel uygulamalar esnasında zamana bağlı akışkan basıncı basınç sensörü ile ölçülmüştür (Şekil 5). 
Şekillendirme işleminde akışkan basıncının önce belli bir hızla arttığı, belli bir şişme yüksekliğinden sonra basınç 
artışının yavaşladığı görülmüştür.   

 

 
 

Şekil 5. Zaman-basınç dağılımı 
 
Sac malzeme şişme yükseklikleri dijital mihengir ile ölçülmüş, elde edilen değerler grafik haline getirilmiştir (Şekil 
6). Bu değerlere göre, oda sıcaklığında malzemenin 50mm yüksekliğe kadar şişirilebildiği, ancak 10mm kalıp 
kavisini dolduramadan yırtıldığı görülmüştür. 600KN baskı kuvveti uygulandığında malzemenin flanş bölgelerinde 
kırışıklıklar meydana gelmiş, kalıp yan duvarlarına sıvanmış fakat 10mm kavisi tam dolduramadan sac malzeme 
hasara uğramıştır. Sac malzemeye şekillendirme işlemi esnasında uygulanan baskı kuvveti arttırıldıkça 
malzemenin flanş bölgelerinde oluşan kırışıklıklar ortadan kalkmış fakat aynı zamanda da malzemenin kalıpların 
arasından kayması engellendiğinden şişme yüksekliği azalmıştır.  
 
Bu değerlendirmenin sonucunda Inox sac malzemenin hidro şekillendirilmesinde 1200KN baskı kuvvetinin 
malzemenin şekillendirilebilirliğini kısıtladığı, malzeme ve kalıp arasındaki sürtünme kuvvetini artırdığından 
malzemenin şekillenemediği görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 6. Baskı kuvveti- şişme yüksekliği grafiği 
 

 
 

Şekil 7. Kalınlık dağılımı grafiği 
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Numuneler patlak bölgesine ve tepe bölgelerine en yakın bölgelerden kesilerek kesit boyunca numune kalınlık 
ölçümü gerçekleştirilmiştir. Her bir numune üzerinden 25 farklı noktadan kalınlık ölçümü yapılmıştır. Kalınlık ölçüm 
değerleri Şekil 7.’de verilmiştir.  

 
Malzeme kalınlığının flanş bölgesinde arttığı, tepe noktasına doğru homojen olarak azaldığı grafikten 
görülmektedir. Kalınlık ölçüm değerlerine göre malzeme flanş bölgelerinde (4-6 nolu bölgeler) ani kalınlık 
değişimlerinin meydana geldiği görülmektedir. Bu da şekillendirme işlemi esnasında flanş bölgelerinde 
kırışıklıkların oluşmasından ve kalıp kavislerinde oluşan zorlanmadan ötürü bu bölgelerde malzeme yığılmasının 
oluşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Literatüre göre hidro şekillendirme işlemi neticesinde flanş 
bölgesinde malzeme yığılmasından dolayı kalınlığın yüksek çıkmasının beklenen bir davranış olduğu 
belirlenmiştir [9]. Ayrıca şekillenen malzemelerin radüs bölgelerinde ani incelmeler görülmüştür.  

 

4. SONUÇLAR 
 
Yapılan çalışmada Inox sac malzemenin oda sıcaklığında hidro şekillendirme işlemine tabi tutulmuş, elde edilen 
sonuçlar şişme yüksekliği ve kalınlık değişimi açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ; 
1- Malzemenin 50mm’ ye kadar aşırı incelmeler görülmeden şişebildiği, şişirme işlemine devam edildiğinde kısa 

bir süre sonra tepe bölgesinden patladığı görülmüştür.  
2- Şekillendirme işleminde akışkan basıncının önce belli bir hızla arttığı, belli bir şişme yüksekliğinden sonra 

basınç artışının yavaşladığı görülmüştür. 
3- 600KN baskı kuvveti uygulandığında malzemenin flanş bölgelerinde kırışıklıklar meydana gelmiş, sac 

malzeme 50mm derinliğe kadar şişmiş fakat 10mm kavisi tam dolduramadan sac malzeme hasara uğramıştır. 
Baskı kuvveti arttırıldıkça malzemenin flanş bölgelerinde oluşan kırışıklıklar ortadan kalkmış fakat aynı 
zamanda da malzemenin kalıpların arasından kayması engellendiğinden şişme yüksekliği azalmıştır. 

4- 1200KN baskı kuvvetinin malzemenin şekillendirilebilirliğini kısıtladığı, malzeme ve kalıp arasındaki sürtünme 
kuvvetini artırdığından malzemenin kayamayıp şekillenemediği görülmüştür. 

5- Malzeme kalınlığının flanş bölgesinde arttığı, tepe noktasına doğru homojen olarak azaldığı grafikten 
görülmektedir. Kalınlık ölçüm değerlerine göre malzeme flanş bölgelerinde (4-6 nolu bölgeler) ani kalınlık 
değişimlerinin meydana geldiği görülmektedir. Bu da şekillendirme işlemi esnasında flanş bölgelerinde ve 
kalıp kavislerinde oluşan zorlanmadan ötürü bu bölgelerde malzeme yığılmasının oluşmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

6- Gelecekte aynı malzeme ile gerçekleştirilecek çalışmalarda aynı deneylerin yüksek sıcaklıkta da yapılarak 
karşılıklı değerlendirilebileceği, bunun şekillenebilirliği olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, AISI1045 malzemesi TiN kaplamalı mikro takımla, mikro frezeleme işlemine tabi tutulmuştur. 
Deneysel çalışmada kullanılan kesme parametrelerinin (iş mili devri, ilerleme ve talaş derinliği) neticesinde, kesici 
takımda meydana gelen sehim değerleri bir lazer ölçüm ünitesiyle tespit edilmiştir. Kesme işlemi sonrası AISI1045 
malzeme üzerindeki yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Mikro kesici takımda meydana gelen elastik 
deformasyonun artan tabla ilerleme hızı ve talaş derinliği ile orantılı arttığı görülmektedir. Bunun yanında artan iş 
mili devriyle birlikte mikro takımda meydana gelen sehimin azaldığı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Mikro imalat, AISI1045, Kesici takım deformasyonu, İşlenebilirlik. 

 

EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON CUTTING TOOL 
DISPLACEMENT AND SURFACE ROUGHNESS IN MICRO MILLING 

OF AISI1045 
 

Abstract 
 
In the study, micro milling of AISI1045 steel material with a TiN coated micro cutting tool was performed. By the 
cutting parameters (spindle speed, table feed and depth of cut) used in the experiments, the displacement values 
on the cutting tool were obtained by a laser measurement unit and the surface roughness values in machining of 
AISI1045 were measured. It is seen that the elastic deformation occurred on micro cutting tool increases by the 
rising table feed rate and depth of cut. In addition to this, increasing spindle speed decreases the displacement 
values on the micro tool. 
 
Keywords: Micro machining, AISI1045, Cutting tool deformation, Machinability. 

 
 
 

1. Giriş 
 
Yüksek hassasiyetli minyatürleştirme, mikro elektronik (cep telefonları ve algılayıcılar), sağlık (implant, mikrodoz), 
biyomedikal, kimyasal endüstri, saat imalatı, uzay mühendisliği, elektronik devre, iletişim ve otomotiv gibi pek çok 
endüstri kolunda minyatür bileşenlere olan ihtiyaçla beraber giderek artmaktadır [1]. Günümüzde, mekanik 
kesmeyle mikro-meso ölçekli bileşenlerin üretilmesine yoğun ilgi duyulmaktadır [2-3]. Mekanik mikro-işleme süreci 
çok küçük parçaların üretimi konusunda yetersiz kalsa da, litografi ile birleştirildiğinde, fonksiyonel parçaların 
üretimi için makro ebatlarla mikro-nano ebatların bir araya getirilmesinde, mekanik kesme büyük önem 
kazanmaktadır [4-5]. Bu durum, özellikle bir çok farklı malzemeler, ara yüzler ve fonksiyonel şekillerden meydana 
gelen karmaşık mikro yapıların üretilmesi için gerçekçi gözükmektedir [6]. Mikro kesme işleminde iş parçasının 
yüzeyinden mikro takımlar ile mekanik olarak talaş kaldırılır [7]. Mikro makineler, ebatlarındaki önemli küçülmeden 
dolayı geleneksel tezgâhlara benzemez. Talaş üzerindeki yapılan araştırmaların çoğu geleneksel yüksek 
hassasiyetli tezgâhlarda sertleştirilmiş çelikler üzerinden elde edilmiştir. Mikro takımların malzemesi ve şekli mikro 
mekanik işlemler için büyük önem arz etmektedir. Üretilebilecek parça boyutu, mikro takımların ebatlarıyla 
sınırlıdır ve çeşitli mühendislik alanlarında genelde tungsten karbür takımlar kullanılmaktadır. 50μm’den küçük 
çaplara sahip ve kesme köşelerinde helis açısı olmaksızın kesim yapılan birkaç araştırma yapılmıştır [6]. 
 
Bu çalışmada, AISI1045 malzeme üzerinde TiN kaplamalı mikro takımla mikro frezeme işlemi yapılmıştır. Farklı 
kesme parametreleri kullanılarak takımlar üzerine gelen yük etkileri sonucu oluşan sehim değerleri ve yüzey 
pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. 
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2. Deneysel Çalışma 
 

2.1. Deney Numuneleri 
 
Bu çalışmada, iş parçası olarak AISI1045 normunda çelik kullanılmıştır. Deney numunesi üzerinde farklı devir, 
ilerleme ve talaş miktarındaki değişikliklerle, TiN kaplamalı takım üzerine yük gelmesi sağlanmıştır. Kesme 
esnasında takımda meydana gelen sehim miktarı Keyence marka lazer (Şekil 1) ile LK-Navigator arayüz (Şekil 2) 
programı vasıtasıyla alınmıştır. Elde edilen değerler arayüz programına mm birimi üzerinden alınmış ve 
programın özelliği vasıtası ile dalga genlikleri tek bir ortalamaya dönüştürülmüştür. Lazerin ışığı takımın zeminin 
1mm üzerine düşürülmüş ve takım-iş parçası etkileşim noktasından 1mm uzaktaki değerler alınabilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Lazer mesafe ölçüm cihazı 

 

 
 

Şekil 2. LK-Navigator program arayüzü 

 
2.2 Kesici Takım ve Kesme Parametreleri 
 
Kullanılan takım üzerine değişik yük miktarları oluşturabilecek kesme parametreleri denenmiştir. Bu parametreler 
takım imalatçı firmanın tavsiyeleri ışığında sonuçların kıyaslanabilmesi amacıyla orantılı miktarlarda ikişer seviyeli 
değerler tercih edilerek uygulanmıştır (Çizelge 1). Deneyde 0,8 mm kesici uç çapına sahip TiN kaplamalı kesici 
takım kullanılmıştır (Şekil 3). 
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Çizelge 1. TiN Kaplamalı Kesici Takımın Deney Kesme Parametreleri 
 

Kesme parametreleri Seviye Seviye 

İş mili devri (S, dev/dak) 8350 10800 
Tabla ilerleme hızı (F, mm/dak) 125 150 
Talaş derinliği (Z, mm) 0,1 0,150 

 

 
 

Şekil 3. TiN kaplamalı kesici takım ölçüleri 

 

2.3. Deney Düzeneği 
 
Yapılan çalışma ve deney düzeneği Şekil 3’de gösterilen üç eksenli masa tipi BSD’li Mikro Freze Tezgahı 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Mikro frezelemeye uygun ER tipi pens yapısına sahip olan BSD tezgahı 5500 - 
18000 dev/dak arasında devir sunabilmektedir. BSD tezgâhı üzerindeki iş mili motoru 2,2KW motor gücü ile mikro 
işlemler için istenilen torku rahatlıkla sağlayabilmektedir. Deney öncesi yapılan denemelerde lazer cihazının ışın 
demetinin yatay olarak konumlandırılmasından dolayı, lazer mikro frezenin uç kısmına odaklanamamış ve veri 
değerleri alınamamıştır. Daha sonra lazerin ışık demetinin yapısı dikkate alınarak yatay konumlandırılmış ve veri 
değerleri alınmıştır. BSD tezgâhının iş miline yakın bir noktaya monte edilen aparat sayesinde lazer girişimölçerin 
ışın demeti tam olarak çakının istenilen bölümüne yoğunlaştırılabilmektedir. 
 

  

Şekil 4. Üç eksenli BSD’li mikro freze tezgâhı Şekil 5. Deney düzeneği 
 
Deneylerde parça mengeneye bağlanma esnasında komperatör vasıtası ile yerleştirilmiş, parçanın taşlanmış olan 
yüzeyine göre konumlanması yapılmıştır. Veri alma işlemlerinde konumlamadan kaynaklanabilecek talaş derinliği 
değişme ihtimalini kaldırmak için öncelikle, çakı ile düzeltme pasosu (0,03 – 0,05mm) alınmış ve deneylere bu 
şekilde başlanmıştır. İlgili düzeltme pasosu parçanın tamamında değil sadece veri alınacak hat üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Veri alma işlemi sürecinde iş mili ideal çalışma sıcaklığına ulaşıncaya ve BSD tezgâhında 
oluşabilecek titreşimlerin dengelenmiş bir hal alacağı zaman kadar boşta çalıştırılmış ve deneyler daha sonra 
gerçekleştirilmiştir. Deneyde kullanılan G kodu aşağıdaki gibidir (Şekil 6). 
 
 

(Tool 1 = 0.8mm End Mill) 
G90 
T1 M03 S7500 
G04 P5 
G01 X0.000 Y0.000 Z-0.150 F250.00 

G01 X10.000 Y0.000 Z-0.150 F125 
G4 X10.000 Y0.000 Z-0.150 F125 
G01 X0.000 Y0.000 Z-0.150 F125 
G00 Z-0.150 
G00 X0 Y0 

 
Şekil 6. Kullanılan G kodu 

 
Burada S (dev/dak) iş mili devri, Z (mm) talaş derinliği ve F (mm/dak) ise tabla ilerleme hızıdır. İlgili koddaki 
parametreler değiştirilerek her bir deney için işlem tekrarlanmıştır. Kesici çakı X yönünde 10 mm ilerleme, 4 
saniye durma ve başladığı noktaya geri dönme işlemini gerçekleştirir. Deneyde alınan verilerin güvenirliliğini 
artırmak amacıyla BSD tezgâhının X eksenindeki hızlanma sürecini parçanın dışında gerçekleştirilmiştir. 
Böylelikle takım iş parçasından 2 mm uzakta deneylere başlamış ve geri kalan ilerleme miktarı iş parçası 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Hızlanma sürecinde takım iş parçasında girmeden önceki veri değerleri sıfır kabul 



Samancıoğlu, A., Yürüsoy, M., Meyveci, A. ve Göloğlu, C. 

 

1029 
 

edilerek takımın deforme olma miktarı okunmuştur. Böylelikle makine titreşiminden kaynaklanan hatalar asgariye 
indirgenmiştir. 
 

Alınan veri değerleri LK-Navigator programında Şekil 7’de görülmektedir. Kademeli olan bu sık noktalarda: ilk 
çizgi iş parçasına girmeden önceki, ikinci çizgi parça içinde ilerlerken, üçüncü çizgi takımın parça içinde 
ilerlemeksizin çalıştığı andaki ve son çizgi ise takımın iş parçasından çıkarken maruz kaldığı sehim değerleri 
okunmaktadır. 

 

 
 

Şekil 7. LK-Navigator ile alınan veri değerleri 
 

2.5. Yüzey Pürüzlülüğü 
 
Bu çalışmada, yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinde “Mahr-Perthomoter M2” marka yüzey pürüzlülük cihazı 
kullanılmıştır. Cihaz işleme yapılmış yüzeyde bir küçük bir çekiç-kafa içerisine yerleştirilmiş çözünürlülüğü 
0,001μm olan, sabit baskı düzeneğine sahip iğne ile ölçmektedir. 

 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Talaş Derinliği ve Tabla İlerleme Hızının Etkisi 
 
Şekil 8a ve 8b’de TiN kaplanmış kesici takım için talaş derinliği ve tabla ilerleme hızına bağlı olarak ilgili iş mili 
devirlerinde elde edilen sehim miktarları verilmektedir. Görüldüğü üzere her iki devir sayısında da takımda 
meydana gelen sehim, talaş derinliği arttıkça yükselmektedir. Artan ilerleme ve talaş derinliğiyle birlikte 
kaldırılmak istenen talaş kesiti de artmaktadır. Bunun sonucunda, takımda meydana gelen sehim, devir sayısının 
ve tabla ilerleme hızının artmasıyla artmaktadır. 

 

a) b) 

Şekil 8. Talaş derinliği ve devir sayısına göre ölçülen sehim miktarları 
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3.3. İş Mili Devrinin Etkisi 
 
Bütün yapılan deneylerde takım-iş parçası etkileşim sonuçlarında görülebilir en iyi sonuçlar devir sayısından 
alınmıştır. Devir sayısı değişik miktarlarda uygulanabilmesi bu değer aralığının uygulanabilmedeki kabiliyeti ve 
vereceği tepkileri daha belirgin hale getirmiştir. Bu sayede takım hakkında daha fazla öngörülebilir bilgiye sahip 
olunmaktadır. İş parçası ve deney parametreleri değiştirmeyerek takım-iş parçası etkileşiminden meydana gelen 
sehim miktarları ölçülmüştür. Alınan değerler aşağıdaki Şekil 9a ve 9b’de görülmektedir.  
 

 
a)                                                                              b) 

 
Şekil 9. Talaş derinliği ve iş mili devrine göre ölçülen sehim miktarları 

 
3.4. Tabla İlerlemesinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi 
 
Yapılan deneysel çalışmalarında deney parametrelerinin büyük bir kısmı sabit tutulmuş ve yüzey pürüzlülüğünü 
en çok etkileyebilecek olan ilerlemenin etkisi araştırılmıştır. Yüzey kalitesini iyileştirme adına talaş derinliği olan 
0,06 mm derinlik alınmıştır. Aşağıdaki deneyler sonunda elde edilen değerler yer almaktadır (Şekil 10). 

 

 
 

Şekil 10. Tabla ilerleme hızına bağlı olarak ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri 
 
Kesme parametrelerine bağlı olarak, iş mili devrinin artmasıyla yüzey pürüzlülük değerleri azalmaktadır. Bunun 
nedeni iş mili devrinin artmasıyla birim zamanda kaldırılan talaş hacminin azalmasıdır. Ayrıca olası yığma ağız 
oluşumunun azalması, yüzey pürüzlülüğünü azaltan bir etkiye sahip olmaktadır. Tabla ilerleme hızının artmasıyla 
8350 dev/dak iş mili devrindeki takımın yüzey pürüzlülük değeri çok az bir miktar azalmıştır. 10800 dev/dak iş mili 
devri kullanılan kesici takımda ise artan tabla ilerleme hızıyla yüzey pürüzlülük değeri artmıştır. Genellikle tabla 
ilerleme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülük değeri artar. İlerleme miktarı arttığında yüksek ilerleme kuvvetine, 
düşük kayma açısına ve kalın talaşların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum yüzey pürüzlülüğünü olumsuz 
yönde etkilemektedir. İlerleme hızı arttıkça kesme kuvvetlerinin arttığı ve buna bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün 
arttığı görülmüştür. 
 

4. Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmada AISI1045 çelik iş parçası, TiN kaplamalı çapı 0,8 mm olan mikro kesici takımla işlenmiştir. 
Takımın deneyde kullanılan kesme parametre değerleri kesici firmanın katalog değerlerine uygun seçilmiştir. 
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Yapılan çalışmalarda takımlar üzerindeki sehim değerleri ve yüzey pürüzlülük değerleri deneysel çalışmalar 
üzerinden alınmıştır. 
 
TiN kaplamalı takımda en büyük sehim değeri olarak 0,0322 mm okunmuş ve 8350 dev/dak’da 150 mm/dak 
ilerleme hızında 0,150 mm talaş derinliğinde meydana gelmiştir. Kesici takım ile 8350–10800 dev/dak’lık iki farklı 
devir uygulama deneyi yapılmıştır. En yüksek yüzey pürüzlülük değeri 8350 dev/dak ve 125 mm/dak tabla 
ilerleme hızında 0,408 µm olarak bulunmuştur. En düşük yüzey pürüzlülük değeri ise 10800 dev/dak ve 125 
mm/dak tabla ilerleme hızında 0,227 µm olarak gerçekleşmiştir.  
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Abstract 
 
The increasing application of hydroforming for the production of automotive lightweight components is mainly due 
to the attainable advantages regarding part properties and improving technology of the forming equipment. Also 
industry required to steel sheets which strength is heigher than aluminium but its formability is well. Thereby steel 
industries developed advanced deep drawing steels which have high strength and good formability.This paper 
details the comparison between high and low pressure steel sheet hydroforming for the cylindrical geometry. It is 
determined that the internal pressure and die closing force required for optimum sheet hydroforming process. The 
bulging height and thickness distribution of the part after bulging tests were critically analysed. Further, the 
thickness distribution and forming mode were studied in this paper. 
 
Keywords: Hydroforming, St22, thickness distribution, internal pressure, formability 

 

1. Introduction 
 
Sheet hydroforming process is one of the new technologies that seems to be capable of satisfying the industrial 
requirements in the field of sheet metal forming. This method, which is an alternative to forming processes of 
sheet metals, was developed to producing of deep drawn parts with low cost at the end of 1940. The interest in 
this technology, which technology is applicable for automotive, aerospace, aeronautics, shipbuilding industry at 
nowadays, increased after 1990. In this method sheet material clamping by upper and lower die parts. 
Pressurized hydraulic fluid drives sheet in internal die. Figure 1. shows schmatic of the bulge test and important 
dimensions.  
 

 

db  

Dc  

to 

td  

Rc  

Rd 

hd  

p 

Fc 

a 

: Sheet sketch diameter 

: Die insert diameter 

: Initial blank thickness 

: Sheet thickness on dome zone 

: Die fillet radius 

: Dome radius of sheet 

: Dome height 

: Pressure 

: Blank holder force 

: Die cavity radius 

     
Figure 1. Schematic of bulge test and main dimensional parameters 

Various empirical equations have been proposed for the estimation about the radius of dome profile RD and the 
thickness td values of test pieces which accepted in the form of inflated spherical [1]. (1) equation is one of them 
in which the average RD value, calculated according to the dimensions of the mold and the value of bulging 
height hd. The td  which is thickness at dome zone, was developed as (2) equation by Hill [1-3]. 
 

          (1) 
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            (2) 

This technique, in which one of the tools is replaced by liquid has many advantages over the conventional 
stamping processes. Typical tools for sheet hydroforming consist of a blank holder, pressure chamber and liquid 
in the pressurized chamber. Sheet hydroforming has the ability to solve inherent problems and limitations 
associated with conventional processes. Sheet hydroforming advantages include, increasing drawing ratio, better 
surface quality, less spring back, minimizing thickness variations of the products, and reducing tooling cost. This 
method gives important advantages especially for nonsymmetrical and complex components [4-7]. Also 
advantages of hydroforming include formability of height strength materials and complex geometries [8-9]. 
 
Since different strategies can be selected for production of any stampings, in this research it has been attempted 
to experience the production of a complete hydroformed shell in order to select the best possible parameters.  
 
Hydroformability of many different materials were investigated by many researchers [10-15]. It’s seen from these 
researches that most of this studies are gathered around aluminum and magnesium alloys because of their usage 
areas, lightness and formability properties. But there is not found any study about optimum formability parameters 
of deep darwing steel sheet St22. However, St22 steel sheet’s formability limit can be increased by hydroforming.  
 
To investigate the formability of steel sheet, uniaxial tensile tests and biaxial bulging tests were examined. Then, 
tensile and bulging test examinations results evaluated. In the following sections, experimental procedures and 
results will be presented. 

 

2. Experimental Procedures 
 
For experimental studies commercially available steel sheet St22 was obtained from Erdemir (Erdemir Iron and 

Steel Industry). Table 1. gives chemical composition of material according to spectral analyses.  

 

Table 1. Typical chemical composition of commercial St22 

% C 
(Max.) 

Mn 
(Max.) 

P 
(Max.) 

S 
(Max.) 

N 
(Max.) 

Al 
(Min.) 

Other 

St22 0.07 0.40 0.020 0.020 0.012 0.020  

 

The original sheet was in length of 1500mm, in width of 1000mm and thickness of 1.5mm. In order to prepare 

samples for bulging test, sheet was cut in Ø191mm primitive diameter.  

 

 
 

Figure 2. Internal die 
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To simulate forming of sheet metal more accurately with a more representative material behaviour, the hydraulic 

bulging (hydroforming) method was used. It provides bi-axial stress state and allows higher true strains than 

tensile tests [17].  

A hydroforming die set up and press, which has a maximum closing force of 1.6MN and a maximum internal 
pressure of 160MPa was used for experiments. Fig.2 shows internal die and Fig.3. shows the tooling system, 
which was applied to hydroforming of St22 steel sheet. Sheet was clamped between hydroforming die and blank 
holder. After setting of sheet in the tool system, oil was pressurized into sheet. Forming process is continued until 
the fracture occurs on the top of the dome-shaped pieces or in a closed region.  

 

           
(a)                                                                    (b) 

 

Figure 3. (a) Hydraulic bulge setup (b) shematic of die system 

 

Variables such as pressure was acquired and logged from a pressure transducer. Table 2. Lists the parameters of 

the bulge test. 

 

Table 2. Bulge test parameters 

Symbol Value 

Rc 10mm 
to 1.5mm 
a 51mm 

 
In recent years, consists of an interest to mathematical modeling of metal forming processes (rolling, forging, 
drawing, hydro forming, and extrusion). In engineering applications usually the most appropriate form of mold is 
created, to reducing the loads and stresses or to control the microstructure of the material. Basic aims are to 
reduce the production cost and less loss of production or to provide a lossless production [18].  
 
In design process of hydroforming, all the alternatives and possibilities are should be relied very carefully on the 
mathematical foundations to ensure the desired tolerance and the size. So useg of computer-aided design (CAD) 
and finite element analysis (FEA) has become a necessity. The mechanical properties of material alloy (yield 
stress, tensile stress, modulus of elasticity, strain rate sensitivity, Poisson ratio, etc.) must be defined to 
programme for performing of FEA analyzes.  
 
Finite element analysis treated by AnsysMechanical / LS-Dyna module with explicit method. Three-dimensional 
shell element model of the system prepared in another software, and invited to the analysis environment as an 
IGES file for analyses. Thin Shell 163 element which is used for bending process, solutions with membran theory 
and has four node was chosen for analysis procedures. Mechanical properties of material have been defined to 
program as given in Table 3.  
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Table 3. Mechanical properties of material defined to program 

Parameters of St22 Steel Sheet  Parameters of Die and Other Elements 

Density =7.86 
Modulus of Elasticity (EX)=210000 

Poisson Ratio (NUXY)=0.3 
Yield Modulus =215MPa 

Tangent Modulus =461MPa 

Density =7.85 
Modulus of Elasticity (EX)=210000 

Poisson Ratio (NUXY)=0.3 
 

 

In this study, different blank holder forces (800 KN, 880 KN, 1040 KN, 1200 KN, 1280 KN) used for the purpose of 

investigate to formability of St22 steel sheet at room temperature. Hydroformability was analyzed by thickness 

distribution and elongation values (bulging height) according to forming pressure. Experimental results and Finite 

Element Analysis were compared . 

 

3. Results and Discussion 
 
The sheet hydroforming experiment was performed at room temperature by using of hydraulic bulge test set up as 

shown in Figure 4. presents the results on St22 sheets in test conditions.  

 

800 KN 880 KN 1040 KN 1200 KN 1280 KN 

     

     
 

Figure 4. Experimental results specimens 
 

Hydroformability was characterized by bulging height which was measured from the difference in part heights 
before and after hydroforming, and by thickness distribution values. Hydroformed sheets bulging heights were 
measured by digital marking gauge and its all of groups avarage heights 50mm measured. 

 
When the blank holder force inadequate in hydroforming process, especially at flange regions of sheet metal, 
wrinkles and creases are occured. This situation is considered as a failure of deformation. But if the blank holder 
force is greater than the ideal value, shear of the material is prevented and lead to premature rapture. For the 
determination of the ideal blank holder force, experiments performed at various different blank holder forces, and 
ideal force was determined.  
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Figure 9. Avarage pressure graphs 

 

 
(a) 



Evlen, H. ve diğerleri 

 

1037 
 

 
(b) 

 
Figure 10. Avarage dome height (mm) graphs; (a) dome height-time graph, and (b) dome height-pressure values 

for St22 
 

While fluid pressure and blank holder force were increasing, bulging height was increased (Figure 9-10).  
 
Hydroformed specimens were cut and thickness distribution measuring points were identified and marked in 
centimeter intervals in each of the cut samples. In total, 19 measurements were taken from each of the samples 
and by taking average of each group's results were graphed (Figure 11).  
 

 
 

Figure 11. Thickness measuring points 
 

 
 

Figure 12. Average thickness distribution graph 
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Figure 12. showed that while fluid pressure and bulging height increasing, thickness of sheet material was 
decreased in same regions. After forming process material collapsed and thickness was increased at flange 
regions of sheet material because of difficulty. But, it’s seen in the thickness measurement results that the 
thickness of dome zones is decreased.  
 
In this study finite element analyses were performed and evaluated at Ansys Mechanical / LsDyna program.  
 
It’s seen in analyses that, test specimens were fracture at dome regions same as experimental specimens. Also 
thickness was decreased and material was thinned at dome regions as seen in Figure 13.  
 

 
(a)                                                                (b) 

Figure 13. 26 MPa analyses results (a) Forming limit diagram (FLD), (b) deformed part 
 

References 

 

[1]  Erhuy C.G., Yurci M.E., Altan T., Determining The Effective Stress – Effective Strain Curve Of A High-
Strength Low-Alloy Steel Sheet From The Viscous Pressure Bulge Test, Journal of Engineering and Natural 
Sciences Sigma, 26(4): 281-300, (2008) 

[2]  Gerhard G., Hsien-Chih W., Gracious N., Altan T, Determination of flow stress for sheet metal forming using 
the viscous pressure bulge (VPB) test, Journal of Materials Processing Technology, 146(1),1-7, (2004) 

[3]  Hill, R., the mathematical theory of plasticity, Oxford university press Oxford, 1950 
[4]  Kandil, A., An experimental study of hydroforming deep drawing. J. Mater. Process. Technol. 134 (1), 70–80, 

(2003). 
[5]  Zampaloni, M., Abedrabbo, N., Pourboghrat, F., Experimental and numerical study of stamp hydroforming of 

sheet metals., International Journal of Mechanical Sciences,  Int. J. Mech. Sci. 45(11), 1815–1848, (2003).  
[6]  Lang, L.H., Wang, Z.R., Kang, D.C., Yuan, S.J., Zhang, S.H., Danckert, J., Nielsen, K.B., Hydroforming 

highlights: sheet hydroforming and tube hydroforming, Journal of Materials Processing Technology, 151(1-
3), 165–177, (2004). 

[7]  Zhang, S.H., Zhou, L.X., Wang, Z.T., Xu, Yi, Technology of sheet hydroforming with a movable female die, 
International Journal of Machine Tools and Manufacture , 43(8), 781–785, (2003). 

[8]  Abu-Farha F.K., Shuaib N.A., Khraisheh M.K., Weinmann K.J., Limiting strains of sheet metals obtained by 
pneumatic stretching at elevated temperatures, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 57(1), 275-278, 

2008 
[9]  S. Novotny, P. Hein N. , Hydroforming of sheet metal pairs from aluminium alloys, Journal of Materials 

Processing Technology, 115(1): 65-69, 2001 
[10] Lee, M.-Y., Sung, M. S., Kang, C.-Y., Suh, D.-W. and Lee, S.-Y., “Effects of pre-treatment conditions on 

warm hydroformability of 7075 aluminum tubes”, Journal Of Materials Processing Technology, 155-156 : 
1337-1343, (2004)  

[11]  Liu G., Tang Z-J, He Z-B, Yuan S-J, Warm hydroforming of magnesium alloy tube with large expansion ratio, 
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(11): 2071-2075, (2010) 

[12]  Tang Z-J, Liu G., He Z-B., Yuan S-J., Wrinkling behavior of magnesium alloy tube in warm hydroforming, 
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(7): 1288-1293,(2010) 

[13]  Zhubin H., Shijian Y., Gang L, Jia W., Weiwei C., Formability testing of AZ31B magnesium alloy tube at 
elevated temperature, Journal of Materials Processing Technology, 210 (6-7), 877-884, 2010 

[14]  Aoura Y., Ollivier D., Ambari A., Dal Santo P., Determination of material parameters for 7475 Al alloy from 
bulge forming tests at constant stress, Journal of Materials Processing Technology, 145(3), 352-359, (2004) 

[15]  Neugebauer R., Altan T,Geiger M., Kleiner M., Sterzing A., Sheet metal forming at elevated temperatures, 
CIRP Annals - Manufacturing Technology, 55(2): 793-816, (2006) 

[16]  Türk Standartları Enstitüsü, 2001, Metalik Malzemeler Çekme Deneyi EN ISO 6892-1, 29 Mart 2011 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013603008380?_alid=1852883889&_rdoc=26&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=26&_zone=rslt_list_item&md5=3b663d22d56debc95ff33da075d45764
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013603008380?_alid=1852883889&_rdoc=26&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=26&_zone=rslt_list_item&md5=3b663d22d56debc95ff33da075d45764
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092401360100766X?_alid=1852749553&_rdoc=30&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=34&_zone=rslt_list_item&md5=63c66d0483a975a16afe12780e0825b5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1003632609604192?_alid=1852808434&_rdoc=2&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=10&_zone=rslt_list_item&md5=2da5ce3ecefb2204c27a1d07f32e6694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1003632609602922?_alid=1852833621&_rdoc=2&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=11&_zone=rslt_list_item&md5=a68c8f8346a7534e309edc379f416c4b
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013610000324?_alid=1852834969&_rdoc=3&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=3&_zone=rslt_list_item&md5=1a716a6488569bd7509c3952cd0686e0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013610000324?_alid=1852834969&_rdoc=3&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=3&_zone=rslt_list_item&md5=1a716a6488569bd7509c3952cd0686e0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013603009610?_alid=1852755100&_rdoc=1&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=2&_zone=rslt_list_item&md5=321ed5be2372c98827c91dd97e54e11b
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013603009610?_alid=1852755100&_rdoc=1&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=2&_zone=rslt_list_item&md5=321ed5be2372c98827c91dd97e54e11b
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1660277306000090?_alid=1852757902&_rdoc=1&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=1&_zone=rslt_list_item&md5=1f89ea082996463d894a0ccf1548797d


Evlen, H. ve diğerleri 

 

1039 
 

[17]  Kleiner M., Geiger M., Klaus A., Manufacturing of Lightweight Components by Metal Forming, CIRP Annals - 
Manufacturing Technology, 52(2): 521-542, (2003) 

[18] Bahar, A. F., “Finite element analysis of extrusion dies”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 4-6, (2003) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850607602029?_alid=1852760441&_rdoc=2&_fmt=high&_origin=search&_docanchor=&_ct=4&_zone=rslt_list_item&md5=396da7a3a89fce047a05b4fa989fb4de


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otomation 

Otomasyon 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

1040 
 

PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONUNDA FARKLI HEDEF 
FONKSİYONLARI KULLANILMASININ DOLAŞIMLI AKIŞKAN 

YATAKLI BUHAR KAZANINDA ETKİLERİ 
 

Hilmi Aygün
a, *

 ve Hüseyin Demirel
b
 

a, * 
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: hilmiaygun@karabuk.edu.tr 

b 
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: hdemirel@karabuk.edu.tr 

 
 

Özet 
 
Yatak sıcaklığı, hem çevreye yayılan zararlı emisyonları hem de kazandaki yanma verimini etkilemesi sebebiyle, 
dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanının en önemli parametrelerinden biridir. Bu emisyonları azaltmak ve yanma 
verimini artırmak için, yatak sıcaklığının çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Bu çalışmada, dolaşımlı akışkan yataklı 
buhar kazanının yatak sıcaklığının kontrolü, parçacık sürüsü optimizasyonu tabanlı PID kontrolör ile 
gerçekleştirilmiş ve farklı hedef fonksiyonları kullanılarak kazandaki etkileri incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Parçacık sürüsü optimizasyonu, dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanı, PID kontrol, hedef 

fonksiyonu 

 

Abstract 
 
Bed temperature is one of the most important parameters in the circulating fluidized bed boiler because it affects 
both harmful emissions which are spreaded to the environment and combustion efficiency in the boiler. Bed 
temperature must be controlled very well for decreasing these emissions and increasing combustion efficiency. In 
this study control of bed temperature of the circulating fluidized bed boiler is made by particle swarm optimization 
based PID controller and the effects of this control in the boiler are investigated by using different target functions. 
 
Key words: Particle swarm optimization, circulating fluidized bed boiler, PID control, target function 

 

1. Giriş 
 
Dünyada elektrik enerjisine olan talep, nüfusun hızla artması ve hızla büyüyen endüstrileşmeye paralel olarak 
artmaktadır. Elektrik enerjisinin depo edilememesi, enerjinin anlık üretimini gerektirir. Bu nedenle, elektrik 
santrallerinde modern denetim sistemleri kullanılmalıdır. Santrallerde kullanılan kazanlarda, fosil yakıtların 
yakılmasıyla, çevreye zararlı emisyonlar yayılmaktadır. İnsan sağlığının korunması açısından, kömürü yakmak 
için temiz kömür teknolojilerinin kullanımı gereklidir. Bu açıdan bakıldığında, hareketli ızgaralı kömür kazanları ve 
pulverize kömürlü kazanların bazı işletme problemleri vardır. Hareketli ızgaralı kazanlarda, kömür tanecikleri, 
yanma olayının gerçekleşmesi için yeterli havaya maruz kalamadığı için, yanma verimleri düşüktür. Pulverize 
kömürlü kazanlarda, düşük kaliteli kömür kullanıldığında, yanma sonucu oluşan ısının aktarımı zorlaştığından 
dolayı, aynı miktarda üretimin yapılabilmesi için, kullanılan kömür miktarını artırmak gerekir.  Ancak bu artış, 
çevreye yayılan zararlı emisyon miktarını artıracaktır.  Bu durumda, temiz ve verimli enerji elde edebilmek için 
dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanı kullanmak en iyi çözümdür. Bu kazanda, NOx emisyonu, yatak sıcaklığının 
artışıyla lineer olarak artar. CO emisyonu ise, yatak sıcaklığının artışıyla lineer olarak azalır. Aynı zamanda, 
mükemmel gaz katı karışımının sağlanmasıyla, yanma verimi, yatak sıcaklığındaki artışla doğru orantılı olarak 
artar. Bu nedenle, dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanında yatak sıcaklığının kontrolü, zararlı emisyonların 
azalması ve kazandaki yanma veriminin artması için önemlidir. 
 
B. Lixia, Z. Junxia ve F. Song, bir dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanının yatak sıcaklığının matematik modelini 
elde ettiler ve yatak sıcaklığının dinamik karakteristiğinin kömür miktarı ve kazana alttan verilen sıcak havanın 
hızıyla değiştiğini gösterdiler [1]. Ping Fu vd. yatak sıcaklığının kontrolünü bulanık mantık tabanlı PID kontrolör ve 
klasik PID kontrolörle gerçekleştirerek, bulanık mantık tabanlı PID kontrolörün daha etkili olduğunu gösterdiler [2]. 
Ali Akbar Jalali ve Aboozar Hadavand, yatak sıcaklığının kontrolünü H∞ kontrolörle gerçekleştirdi ve bu 
kontrolörün sistemin yerleşme zamanını azaltmasına rağmen, sistemde istenmeyen büyük aşmalara sebep 
olduğunu gözlediler [3]. Bu çalışmada ise, parametrelerinin uygun seçilmesi takdirde, sonuca hızlı yakınsaması 
gibi performans üstünlükleri olan, modern kontrol yöntemlerinden  parçacık sürüsü optimizasyonu tabanlı PID 
kontrolör (PSO-PID) ile  B. Lixia’nın akışkan yataklı buhar kazanın yatak sıcaklığının kontrolü için elde ettiği 
matematiksel model kullanılarak, buhar kazanının yatak sıcaklığı kontrol edildi ve bu yöntemde farklı hedef 
fonksiyonları kullanılmasının etkileri gözlemlendi. 
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2. Dolaşımlı Akışkan Yataklı Buhar Kazanının Dinamik Karakteristiği 
 
B. Lixia vd. tarafından elde edilen yatak sıcaklığının matematik modeli Eşitlik 1’de verilmektedir. 
 
 

      
      

(     )
    

   
.        (1) 

 
Tablo 1’de Kp, Tp, τ değişkenlerinin farklı kazan yüklerindeki değişimi görülmektedir. Burada Kp statik kazançtır, Tp 
zaman sabiti, τ ise zaman gecikmesidir ve a değeri 12’dir. Kazan yükü %25 ile %100 arasında değişirken, Kp 5 ile 
10 arasında, Tp 100 ile 200 arasında, τ ise 30 ile 60 arasında değişmektedir.  

Tablo 1. Farklı kazan yüklerinde parametrelerin değişimi 

Parametreler %25 Kazan yükü 
altında 

%65 Kazan yükü 
altında 

%100 Kazan yükü 
altında 

Kp 5 7.5 10 

Tp 100 150 200 

τ 30 45 60 

 

Şekil 1’de ise, farklı kazan yükleri için açık döngü birim basamak cevap eğrisi görülmektedir. a eğrisi %25 kazan 
yükü için açık döngü birim basamak cevap eğrisini, b eğrisi %65 kazan yükü için açık döngü birim basamak cevap 
eğrisini ve c eğrisi %100 kazan yükü için açık döngü birim basamak cevap eğrisini göstermektedir. Dolaşımlı 
akışkan yataklı buhar kazanının yatak sıcaklığının dinamik karakteristiği, farklı kazan yüklerinde değişir ve bu 
değişimler yatak sıcaklığının kontrolünü komplike hale getirir. Gecikme zamanı ve sistemin kararlı hale geçiş 
süresi, kazan yüküyle paralel olarak artar. 
 

 
 

Şekil 1. Yatak Sıcaklığının Açık Döngü Birim Basamak Cevabı 

 
3. Parçacık Sürüsü Optimizasyonu 
 

   
 

| - -√  -  |

 ,                                          (8) 

 
Parçacıkların hızları ve konumlarının, arama uzayından çıkmasını önlemek için Eşitlik 9 ve Eşitlik 10’da verilen 
denklemler kullanılır. Parçacıkların sınırlarının uygun belirlenmesi, parametrelerin optimize edilmesi açısından 
önemlidir [8]. 
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Buna göre parçacıkların hızı ve konumu aşağıdaki gibi sınırlandırılır. 
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Parçacık sürüsü optimizasyonu yöntemi, rastgele bir çözümle başlar ve ilk değer belirlendikten sonra aşağıdaki 
adımlar uygulanır. 
Adım-1: Optimize edilecek her bir parametre için, konum ve hız sınırları belirlenir. 
Adım-2: Belirlenen aralıkta parçacıkların ilk konum ve hız değerleri rastgele atanır. 
Adım-3:Parçacıkların uygunluk değeri belirlenen hedef fonksiyona göre ölçülür ve parçacığın o anki konumunun 
uygunluk değeri, lokal en iyi konumunun uygunluk değerinden daha iyi ise, parçacığın konumu ve uygunluk 
değeri, lokal en iyi konumuna ve uygunluk değerine aktarılır. 
Adım-4: Lokal en iyi konumlar arasında en iyi uygunluk değerine sahip parçacık, global en iyi konum ve uygunluk 
değerine atanır. 
Adım-5: Parçacıkların konum ve hız bilgileri güncellenir. 
Adım-6: Bu adımlar, Adım-3’den itibaren iterasyonlar bitene kadar devam eder. 
Optimizasyon problemlerinin çözümünde hataların kareleri toplamı (HKT), Rosenbrock fonksiyonu ve Rastrigrin 
fonksiyonu Eşitlik 11, Eşitlik 12, Eşitlik 13’de verildiği gibi kullanılmaktadır [10].  
 

    ∑      
 
   .              (11) 

     ∑              
             

          (12) 

     ∑    
                   

   .         (13) 

 
Burada, q her bir parçacığın uygulanması sırasında hatanın ölçüm sayısıdır. Uygunluk fonksiyonu, hedef 
fonksiyonun tersinin alınmasıyla hesaplanır ve Eşitlik 14’de olduğu gibi bulunur. [10]. 
 

   
 

    
                                                                 (14) 

 

4. PSO-PID Kontrolör 
 

PSO-PID kontrolörün çalışma prensibi, Şekil 2’de gösterilmektedir. Sistemin girişine birim basamak fonksiyonu 
uygulanır ve hata değerleri ölçülerek bir dosyaya kaydedilir. Bu denetimi gerçekleştirmek için geliştirilen 
yazılımda, bu hata değerlerinin yüklenmesiyle, parçacıkların uygunluk değerleri hedef fonksiyonlarına göre 
hesaplatılır [9,10]. 

 
Şekil 2. PSO-PID Kontrolör 

 
5. Sonuçlar 
 

Dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanının yatak sıcaklığının kontrolünü parçacık sürüsü optimizasyonu tabanlı 
PID kontrolörle farklı hedef fonksiyonları kullanarak gerçekleştirmek için Şekil 3’deki blok diyagram kullanılmıştır. 

PSO 

     PID  
Kontrolö
r 

G(s
) 



Aygün, H. ve Demirel, H. 

 

1043 

 
 

Şekil 3. Kontrol Edilen Sistemin Blok Diyagramı 
 
Farklı kazan yüklerinde, hedef fonksiyonu olarak, hataların kareleri toplamı, rosenbrock fonksiyonu ve rastrigrin 
fonksiyonunun kullanılmasıyla, sonuçlar üst üste bindirilerek Şekil 4’de verilmiştir. 

 
 

Tablo 2. Kullanılan Hedef Fonksiyonlarının Karşılaştırılması 
 

Kazan Yükü Parametreler Rosenbrock Rastrigrin HKT 

25 % 

Maksimum Aşma 
Değeri (%) 

- 8 3 

Oturma Zamanı (sn) 
340 450 480 

65 % 
Maksimum Aşma 

Değeri (%) 
1 4 4 

Oturma Zamanı (sn) 325 615 700 

100 % 
Maksimum Aşma 

Değeri (%) 
1.5 5 6 

Oturma Zamanı (sn) 385 710 770 

 
Dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanında yatak sıcaklığının kontrolünde, minimum aşma ve yerleşme zamanının 
kısa olması istenir. Simülasyon sonuçlarına bakıldığında, hedef fonksiyonları arasında, Rosenbrock fonksiyonu ile 
gerçekleştirilen simülasyonda, aşma yok denilecek kadar küçük iken, yerleşme zamanı diğerlerine oranla daha 
kısadır. Dolayısıyla kullanılan hedef fonksiyonları arasında, Rosenbrock fonksiyonunun, yatak sıcaklığının 
kontrolünde kullanılması daha uygundur. Diğer hedef fonksiyonlara bakılırsa, Rastrigrin fonksiyonu ile yapılan 
simülasyonda, hataların kareleri toplamı (HKT) hedef fonksiyonu ile yapılan simülasyona göre, yerleşme 
zamanının daha kısa olmasına karşın, her ikisinde de aşma yaklaşık aynıdır. Simülasyon sonuçlarından 
gözlemlendiği üzere, hedef fonksiyonu olarak Rosenbrock fonksiyonunun, parçacık sürüsü optimizasyonu tabanlı 
PID kontrolörde kullanılmasıyla dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazanının yatak sıcaklığının kontrolünün verimli 
bir şekilde kontrol edilmesi sonucu, yanma veriminin artması ve zararlı emisyonların azaltılması sağlanmış 
olacaktır.   

 

    Birim 
 Basamak 

Kontrolör Kaza
n 

  Yatak 
Sıcaklığı 
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      (a) 

 
      (b) 

 
(c) 

 
Şekil 4. Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması a) %25 kazan yükünde b) %65 kazan yükünde 

c) %100 kazan yükünde 
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Tablo 2’de hedef fonksiyonlarının farklı kazan yüklerinde maksimum aşma ve oturma zamanına bağlı olarak 
karşılaştırılması verilmektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada izlemeye alınan fan motoruna ait ölçüm verileri yapay sinir ağı ile analiz edilerek motor performansı 
hakkında en doğru bilgiyi veren parametreler belirlenmiştir. Sistemin sağlıklı işlemesi ve üretimin sürekliliği 
açısından işletme şartlarında en uygun yöntem olan kestirimci bakım uygulamasını yapabilmek için MATLAB 
programının yapay sinir ağı modülü kullanılarak farklı parametrelerle analiz yapılmıştır. SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquicition) sistemi üzerinden alınan 21 farklı ölçümden beşerli gruplar alınarak bu girişlere ait 
verilerle yapay sinir ağı eğitildikten sonra test yapılarak bu motor için en uygun ölçüm parametreleri belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: SCADA, Kestirimci Bakım, YSA 

 

1. Giriş 
 
Entegre işletmelerde birbirine bağlı ünitelerin çalışmalarını beklenilen sonuçları verecek şekilde ve sürekli olarak 
devam ettirmeleri gerekmektedir. Umulmadık zamanlarda beklenmeyen arızaların meydana gelmesi üretimin 
aksamasına ve işletmenin zarar etmesine neden olur. İşletmelerde üretimi daha verimli hale getirmek için uygun 
bakım yönteminin belirlenmesi ve belirlenen bakımın doğru uygulanması çok önemlidir. Bakım teknolojilerinin 
gelişimi başlangıçtan günümüze gelinceye kadar tamire dayalı bakım, önleyici (periyodik) bakım, kestirimci bakım 
ve proaktif bakım şeklinde olmuştur. Teknolojik gelişmelerin durumu göz önüne alındığında, günümüzde 
kestirimci bakım kullanılabilecek en uygun bakım yöntemleri olarak görülebilir. Bakım yöntemleri arasında 
kestirimci bakımın modern bakım anlayışına geçiş aşmasında çok önemli bir yeri vardır. 

 

2. Bakım Yöntemleri 
 
Çalışma ortamına bağlı olarak değişik bakım yöntemleri kullanılabilmektedir. Bakım masraflarının en az seviyede 
tutulması ve üretimi veya yapılan işi aksatmayacak bir bakımın uygulanması kullanılacak yöntemin 
belirlenmesinde önemli olan faktörlerdendir. İşletmenin faaliyet alanına bağlı olarak, bakım masrafları üretim 
maliyetinin %15’i ile %40’ı arasında değişebilmektedir. Gıda endüstrisinde bu oran %15 civarında iken, demir-
çelik endüstrisi gibi ağır sanayi kollarında %40’a kadar varan oranlarda bakım maliyetleri oluşmaktadır. Bakım 
yönetimi üzerine yapılan araştırmalar, bakım masraflarının 1/3’ünün gereksizce ve zamansız yapılan bakım 
sonucunda işletmeye fayda sağlamadığını göstermiştir [1]. Bu nedenle bakım stratejisi belirlenirken, işletmenin 
şartları göz önüne alınarak uygun bakım yönteminin seçilmesi gerekmektedir. 
 

2.1. Plansız Bakım 
 
Günümüzde faaliyet gösteren işletmelerinde uygulaması asgariye indirilmiş olan bu faaliyeti bir bakım yöntemi 
olarak sınıflandırmak, bakım kapsamı içine almak çok doğru olmaz [2]. Arızalanınca bakım olarak kısaca ifade 
edilebilecek bu yöntemde makineler arızalanıncaya kadar herhangi bir işlem yapılmaz, ancak arıza oluştuğunda 
müdahale edilir. Müdahale edildiğinde donanım tamamen devre dışı kalmıştır ya da üretim veya verim olması 
gereken düzeyin çok altına düşmüştür. Onarım süresinin uzaması üretim kaybına neden olur ki bu durum işletme 
açısından en büyük maliyet kalemini teşkil eder.  
 

2.2. Koruyucu Bakım 
 
Beklenmedik bir zamanda, aniden oluşabilecek arızaların meydana getireceği masraflar işletmeleri planlı bakım 
yöntemlerini uygulamaya sevk etmiştir. Koruyucu bakım faaliyeti işletmenin çalışma şartlarına göre belirlenmiş 
aralıklarla yapılan bakım faaliyetidir. Ekipmanın arıza-ömür karakteristiğine göre belirlenen zamanlarda, arıza 
oluşmasına bakılmaksızın makine donanımı gözden geçirilir. Arıza meydana gelmeden makinelerin durumunun 
iyileştirilmesi, sistemin güvenirliliğini arttırır [3]. Ancak bakım sırasında ömrünü tamamlamamış parçaların da 
değiştirilmesi ve bakım sırasında düzgün işleyen eksenel ayar, balans gibi ayarların bozulma olasılığı bu sistemin 
olumsuz yanlarındandır.  
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2.3. Kestirimci Bakım 
 

Kestirimci bakım teknolojik gelişmelerle birlikte farklı parametreleri kullanarak, uygulaması akım analizi, titreşim 
analizi, yağ analizi, termal görüntüleme gibi değişik yöntemlerle yapılan, günümüzde bilgisayar desteğini de 
kullanan gelişmiş bir planlı bakım faaliyetidir. Bu yöntem, makineler üzerinden, periyodik aralıklarda alınan, 
fiziksel parametre ölçümlerinin zaman içindeki eğilimlerini izleyerek, makine sağlığı hakkında geleceğe yönelik bir 
kestirimde bulunma işlemidir [4]. Bu yöntemde, makine çalışırken belirli ölçüm değerleri alınır ve bu değerlerin 
değişimi istatistiksel yöntemler ile incelenerek makine sağlığı hakkında bir kanaate varılır. Amaç, arıza oluşmadan 
önce arıza riskini belirleyerek gereken önlemlerin alınmasıdır [2,4]. 
 
Kestirimci bakım metodunun uygulaması üç adımda gerçekleştirilir [1]. Birinci adım, durum tespiti için ölçümlerin 
yapılmasıdır. Makinenin kritikliğine göre belirlenen periyotlarla ölçüm yapılır. İkinci adım alınan verilerin analiz ve 
teşhis edilmesidir. Üçüncü adım onarım sürecidir. 
 
Belirlenen parametrelerle ilgili ölçüm değerlerini yorumlayabilmek ve makine sağlığı hakkında karar verebilmek 
için genel olarak üç yöntem kullanılmaktadır [5,6]. Belirli standartlarla karşılaştırma yapılabilir. ISO–10816, ISO–
7919, ISO–2954 ve  VDI–2056 titreşim şiddeti değerlendirme standartlarındaki sağlıklı çalışma limit değerleri ile 
karşılaştırma yapılarak makinenin sağlıklı çalışıp çalışmadığı belirlenebilir. Diğer bir yöntem en son alınan ölçüm 
değerlerinin, daha önceden alınmış değerlerle karşılaştırılmasıdır. Aynı yapıda ve benzer özelliklere sahip diğer 
makinelerden veya prototiplerden elde edilen yâda üretici firmadan sağlanan değerlerle karşılaştırma yapılarak 
kestirim yapmakta mümkündür. Bu yöntemi uygulayabilmek için aynı tip ve özellikte makine bulunması zordur. 
Aynı makine bulunsa bile çalışma şartlarının tıpatıp aynı olması mümkün olmayabilir.  

3. SCADA Sistemi 
 

Bu çalışmada kestirimci bakımda kullanılacak verilerin toplanması otomasyonda kullanılan PLC (Programmable 
Logic Controller) cihazı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. PLC,  lojik, sıralama, sayma, veri işleme, karşılaştırma ve 
aritmetik işlemler gibi fonksiyonları programlama desteğiyle girişleri değerlendirip çıkışları atayan, bellek, 
giriş/çıkış, CPU ve programlayıcı gibi bölümlerinden oluşan entegre bir cihazdır [7]. Bu cihazlarla zamanlama, 
sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardışık lojik-analog işlemler yazılımla gerçekleştirilir. Sahadan 
alınan veriler, yazılımda gerekli değişiklikler yapılarak çevrimiçi izleme ve kestirimci bakım için kullanılabilir. Bakım 
için ayrıca bir PLC kullanmak gerekli değildir, mevcut PLC’ye giriş modülleri ilave edilerek donanımın daha az 
masrafla bakım amaçlı kullanıma uygun hale getirilmesi mümkündür.  
Verilerin toplanmasında donanım olarak kullanılan PLC ile birlikte yönetim için bir yazılıma ihtiyaç vardır. 
Bilgisayarlar, haberleşme aletleri, algılayıcılar gibi aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir 
sistemdir. Bu sistemle belli bir cihaza veya tesise uzaktan kontrol uygulayabilmek ve verilen kontrol komutuna 
göre çalışmasını sağlayabilmek mümkündür [7]. SCADA ile makineler anlık olarak sürekli izlenir. Diğer bakım 
yöntemlerindeki portatif veri toplama cihazı ile belirli periyodlarda  (günlük, haftalık, aylık) alınan ölçümlerde 
gelişebilecek ani arızalar gözden kaçabilir. Bu nedenle kritik makineler için çevrimiçi izlemenin gerekliliği günümüz 
teknolojisinde kaçınılmazdır.  
 

4- YAPAY SİNİR AĞLARI 
 
Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin çalışma prensibini temel alan ve beynin gerçekleştirdiği temel işlemlere 
belirli bir yazılımla ulaşmayı hedefleyen programlama tekniğidir[8].  Biyolojik bir sinir hücresinde dentrid olarak 
adlandırılan yapı, kendisine gelen uyarıları alan girişlerdir. Diğer sinir hücrelerine bilgi taşıyan elemanlar ise 
aksonlardır. Yani aksonlar sinir hücrelerinin çıkış elemanlarıdırlar. Aksonla dentrid arasındaki bağlantı sinapslar 
aracılığıyla sağlanır. Beyin, tüm bu işlemleri elektrokimyasal süreçlerle gerçekleştirir[9]. Şekil-1’de biyolojik bir 
sinir hücresi ve bölümleri gösterilmektedir[10]. 

 
Şekil 1. Biyolojik sinir hücresi ve kısımları. 
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Yapay sinir ağları da bu model baz alınarak tasarlanmıştır. Bir sinir hücresi Şekil-2’de gösterildiği gibi, N adet xi 
girişinin ağırlıklı wij toplamını alarak bu toplamı doğrusal olmayan bir f(.) fonksiyondan geçirir ve bir yj çıktısı 
üretir[9]. 

 

 
 

Şekil 2. Yapay sinir hücresi. 

 
YSA, kullanılan hücre modeli, bu hücrelerin ağ yapısındaki bağlanma şekli (ağ topolojisi), ağırlıkların ayarlanması 
için öğrenme kuralının belirlenmesi ve hatırlama ile karakterize edilir [9]. Girdiler ve çıktılar arasında gizli 
katman(lar) vardır. Her katmanın girdisi, bir aktivasyon fonksiyonuna girerek çıktıyı oluşturur. Seviyeler arasında 
ağırlıklı toplamlar ile çıktılar bulunur. YSA’nın giriş-gizli-çıkış katmanları Şekil-3’te görülmektedir. Her sinir 
hücresinin bir ağırlık ve yanlılık değerleri vardır. Yapay sinir ağlarındaki bu ağırlıkları bulmak için değişik 
algoritmalar kullanılır[11]. 

 

 
 

Şekil 3. Yapay sinir ağı modeli. 
 
YSA, girdi ve çıktı değişkenleri arasında herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duymadan, herhangi bir varsayımda 
bulunmadan, doğrusal olmayan (nonlinear) modellemeyi sağlayabilmektedir [12].  

 
1.1- Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi ve Öğrenme 
 

Oluşturulan bir YSA’nın istenen davranışı gösterebilmesi için hücreler arasında doğru bağlantıların yapılması ve 
bağlantıların uygun ağırlıklara sahip olması gerekir. YSA’nın karmaşık yapısı nedeniyle bağlantılar ve ağırlıklar en 
baştan ideal değerlerle tasarlanamaz. Bu nedenle YSA, istenen davranışı gösterecek şekilde, eğitilmelidir [13]. 
Ağ’a, girdi bilgileri ve bu girdilere karşılık gelen hedef değerleri verilerek ağın girdi/çıktı arasındaki ilişkiyi 
öğrenmesi sağlanmakta, böylece ağın eğitimi gerçekleştirilmektedir. Denetimli (öğreticili) öğrenme olarak 
adlandırılan bu yöntem, genelde tercih edilen yöntemdir[14]. Uygulamadaki başarılarından dolayı[15] ağ eğitimi 
için en yaygın kullanılan YSA modeli, ileri beslemeli – geri yayılım algoritmasıdır[11]. 
 
Geri yayılım algoritması, hataları geriye doğru (çıkıştan girişe) azaltmaya çalışmasından dolayı bu adı almıştır. 
Geri yayılımlı öğrenme kuralı, ağ çıkışındaki mevcut hata düzeyine göre her bir tabakadaki ağırlıkları yeniden 
hesaplamak için kullanılmaktadır. Geri yayılımlı bir ağ modelinde giriş, gizli ve çıkış olmak üzere 3 katman 
bulunmakla birlikte, problemin özelliklerine göre gizli katman sayısını artırabilmek mümkündür[16]. Gizli 
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katmandaki hücre sayısını belirlemede farklı yaklaşımlar ileri sürülse de genel olarak hücre sayısı, deneme-
yanılma yoluyla belirlenmektedir. Şekil-4’te örneklenen ileri beslemeli denetimli bir sinir ağında, tek ara katman ve 
bu katmanda s adet sinir hücresi bulunmaktadır[17]. 

 

 
 

Şekil 4. İleri beslemeli denetimli bir yapay sinir ağı. 
 

Burada, yapay sinir ağının girdi vektörü x=(x1, x2, xk), kullanılarak elde edilen ara katman çıktı vektörü h=(h1, h2, 
h3, hs) çıktı katmanında işlendikten sonra çıktı vektörüne y=(y1, y2, yz) dönüştürülür ve göz önüne alınan tüm 
girdi vektörleri X=[x(1),..,x(N)] için çıktı vektörleri Y=[y(1),..,y(N)], N: girdi ve çıktı vektörlerinin sayısı olmak üzere 

aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
 
Y = φ(W

y 
[ψ(W

h
X + b

h
)] + b

y
)                                                                                                                    (1) 

 
Denklem (1)’de φ(.): çıktı katmanına ait hücreler için aktivasyon fonksiyonu, ψ(.): ara katmana ait hücreler için 
aktivasyon fonksiyonu, b

h
 : ara katmandaki hücrelere ait sınır değer vektörü, b

y
 : çıktı katmanındaki hücrelere ait 

sınır değer vektörü,W
y
 : ara katman ile çıktı katmanı arasındaki bağlantılar için ağırlık faktörleri,W

h
 : ara katman ile 

girdi katmanı arasındaki bağlantılar için ağırlık faktörleri olarak alınmış olup söz konusu ağırlık faktörleri aşağıdaki 
şekillerde tanımlanmıştır: 
 
W

h
 = [W

h
11K W

h
1iK W

h
ji]                j = 1, …, s;       i = 1, …, k                                                                    (2) 

W
y
 = [W

y
11K W

y
1mK W

y
λm]            λ = 1, …, z;       m = 1, …, s                                                                (3) 

 
YSA uygulamaları genellikle eğitim ve test olmak üzere iki aşamada oluşturulur. Eğitim aşaması, katmanlar 
arasındaki ağırlık faktörlerinin ve sınır değerlerin bir öğrenme algoritması yardımıyla hata seviyesi kabul edilebilir 
bir düzeye gelinceye kadar iteratif olarak düzeltilmesinden meydana gelir. Ağırlık faktörlerindeki değişim, öğrenme 
olarak da tanımlanabilir. Test aşamasında ise eğitim aşamasında kullanılmayan girdi ve çıktı verileri kullanılarak 
ağın performansı ölçülür. Değişik öğrenme algoritmaları olmakla birlikte momentum katsayılı gradyen azalma ve 
konjuge gradyen öğrenme algoritmaları yaygın kullanılan öğrenme algoritmalarına örnek olarak verilebilir[17]. 
 
Momentum katsayılı gradyen azalma algoritması, performans indeksinin (hata fonksiyonunun) minimizasyonuna 
dayanır ve ağırlık faktörleri, performans indeksi gradyenının negatif doğrultusunda hareket edilmesiyle iteratif 
olarak düzeltilir: 
 

w(k+1) = w(k) - ηJ(w) + α∆w(k-1)                                                                                     (4) 
Burada, w: vektörel olarak ağırlık faktörü, k: iterasyon sayısı, η: öğrenme oranı, α: momentum katsayısı ve ∇ J(w): 

performans indeksinin gradyenidir. Bu değer, ∇E: karesel hata fonksiyonunun gradyeni, N: girdi ve çıktı 
vektörlerinin sayısı ve z: çıktı katmanındaki hücre sayısı olmak üzere vektörel olarak Şekil 4’te verilen yapay sinir 
ağı için aşağıdaki şekillerde ifade edilir: 
 

J(w) = 
 

  
 ∑        

                                                                                                               (5) 

 

E(w,n) = [
  

     
   

  

     
 

  

     
   

  

     
]                                                                               (6) 

 
Öğrenme oranı ve momentum katsayısının seçilmesinde değişik yaklaşımlar olmasına karşın bu katsayılar, 
genellikle 0-1 arasında değerler alacak şekilde deneme-yanılma yoluyla seçilmektedir[17]. 
 

5. Uygulama Çalışması 
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Uygulama çalışması KARDEMİR A.Ş.’de faaliyet gösteren sinter fan motoru üzerindeki sensörlerden alınan 
kayıtlar kullanılarak yapıldı. Sinter ünitesi cevherin yüksek fırında kullanılabilir boyutlara gelmesi, kükürtü 
oksitlemek suretiyle gidermek ve redükleme kabiliyeti yüksek, mukavemetli, ufalanmaya dayanıklı şarj malzemesi 
elde etmek amacıyla kurulmuştur. Yüksek fırınlara malzeme hazırlama amacıyla ısıl işleme tabi tutulan madenin 
daha iyi yanması için vakum yapan bu asenkron motor 4250 kW gücünde, 10,5 kV’luk şebekede normal yükte 
270 Amper akım çekmektedir. Devir sayısı 1487 d/dak, güç katsayısı 0,90 olan motorun sargıları su soğutmalı, 
yataklar ise yağ soğutmalı olarak çalışmaktadır. İşletmenin verimliliği ve üretimin sürekliliği açısından sinter 
ünitesinin, planlananın dışında durmaması istenmektedir. Bu yüzden motor proses için hayati öneme sahiptir. 
Motor üzerinde bulunan sıcaklık, vibrasyon sensörleri için belirlenen sağlıklı çalışma limitlerinin üzerine 
çıkıldığında, motor devreden çıkacak şekilde gerekli ayarlamalar makinanın kurulumunda yapılmıştır. Bu 
çalışmada, motordan alınan yirmi bir adet ölçümden hangilerinin performans belirlemede daha etkili olduğu 
hakkında yapay sinir ağı kullanarak çıkarım yapılmaya çalışılmıştır. 
 
Sinter Fan motoruna ait “Motor Vibrasyon Dış Sensör, Motor Vibrasyon İç Sensör, Fan Vibrasyon Dış Sensör, 
Fan Vibrasyon İç Sensör, Besleme Gerilimi, Motor Yatak İç Sensör, Motor Yatak Dış Sensör, Fan Yatak Sıcaklık 
İç Sensör, Fan Yatak Sıcaklık Dış Sensör, Sargı Sensörleri (Sargı 1 Sensör 1, Sargı 1 Sensör 2, Sargı 2 Sensör 
1, Sargı 2 Sensör 2, Sargı 3 Sensör 1, Sargı 3 Sensör 2,), Motor Soğutma Suyu Giriş Sıcaklığı, Motor Soğutma 
Suyu Çıkış Sıcaklığı, Motor Soğutma Hava Giriş Sıcaklığı, Motor Soğutma Hava Çıkış Sıcaklığı ve Yağlama 
Basıncı” verileri kullanılarak “Motor Akımı” üzerinden motor performansı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Fan motoru 
için değişik zamanlarda yapılan ölçümlerde 50 adet veri elde edilmiştir. 
 
Giriş verilerinden çıkışı tahmin etmek için 20 giriş, 1 çıkışlı YSA modeli tasarlanmış (Şekil 5) ve eğitim için ileri 
beslemeli (feedforward), geri yayılım (backprobagation) öğrenme algoritmalarından “Levenberg-Marquardt”, 
“Resilient” ve “Scaled Conjugate Gradient” algoritmaları seçilerek her bir durumundaki sonuçlar gözlemlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Oluşturulan yapay sinir ağı modeli 
 
Oluşturulan ağ’ın kabul edilebilir hata oranı 10

-5
 olarak belirlenmiş ve ağ’ın en çok 100 tekrar işleminde 

sonlanması istenmiştir. Ağ’ın performans belirlenmesinde ise hatalar için en küçük kareler yöntemi uygulanmıştır. 
Ağ, 5, 7, 9 ve 11 ara katmanlı yapılar halinde ayrı ayrı test edilmiş ancak Tablo1’de de görüldüğü üzere en çok 
%46’lık bir doğruluk oranı (Scaled Conjugate Gradient Öğrenme algoritmasıyla denenen 7 ara katmanlı yapıda) 
elde edilebilmiştir. 
 
Bu durumda motor akımını etkileyen faktörler gruplandırılarak yeniden bir yapay sinir ağı oluşturulmuş ve 3 ara 
katmanlı yapı ile yeniden denenmiştir. 1. grupta “Motor Vibrasyon Dış Sensör, Motor Vibrasyon İç Sensör, Fan 
Vibrasyon Dış Sensör, Fan Vibrasyon İç Sensör, Besleme Gerilimi”, 2. Grupta “Motor Yatak İç Sensör, Motor 
Yatak Dış Sensör, Fan Yatak Sıcaklık İç Sensör, Fan Yatak Sıcaklık Dış Sensör”, 3. grupta sensörler, 4. grupta 
“Motor Soğutma Suyu Giriş Sıcaklığı, Motor Soğutma Suyu Çıkış Sıcaklığı, Motor Soğutma Hava Giriş Sıcaklığı, 
Motor Soğutma Hava Çıkış Sıcaklığı, Yağlama Basıncı” ve 5. grupta ise “Motor Vibrasyon İç Sensör, Besleme 
Gerilimi; Motor Yatak İç Sensör; Sargi1 Sensor1; Motor Soğutma Suyu Çıkış Sıcaklığı” giriş verileri olarak 
seçilmiş ve motor akımı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Grupların eğitiminden elde edilen sonuçlar Tablo2’de 
sunulmuştur. Tablodan da görüldüğü üzere en iyi sonuç 5. gruptan elde edilmiştir. 
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Tablo 2. YSA eğitim sonuçları tablosu 
 

Ara Katman 
Sayısı  

Levenberg-
Marquardt 

Resilient 
Scaled Conjugate 

Gradient 

5 

Tekrar Sayısı 8 18 31 

İdeal Tekrar Sayısı 4 12 25 

Eğitim Süresi (sn) 1.98 2.06 2.40 

Doğruluk Oranı (%) 8 4 10 

7 

Tekrar Sayısı 6 11 13 

İdeal Tekrar Sayısı 1 5 7 

Eğitim Süresi (sn) 2.04 1.79 1.76 

Doğruluk Oranı (%) 10 36 46 

9 

Tekrar Sayısı 7 17 93 

İdeal Tekrar Sayısı 4 11 87 

Eğitim Süresi (sn) 2.22 2.09 3.56 

Doğruluk Oranı (%) 15 10 13 

11 

Tekrar Sayısı 4 20 15 

İdeal Tekrar Sayısı 2 14 9 

Eğitim Süresi (sn) 1.87 2.29 2.15 

Doğruluk Oranı (%) 20 26 27 

 
 

Tablo 2. YSA eğitim sonuçları tablosu 

 

Grup   Levenberg-Marquardt Resilient Scaled Conjugate Gradient 

1 

Tekrar Sayısı 10 10 9 

İdeal Tekrar Sayısı 4 4 3 

Eğitim Süresi (sn) 2.09 1.86 2.25 

Doğruluk Oranı (%) 15 17 7 

2 

Tekrar Sayısı 9 16 10 

İdeal Tekrar Sayısı 3 10 4 

Eğitim Süresi (sn) 3.60 1.95 3.45 

Doğruluk Oranı (%) 3 2 3 

3 

Tekrar Sayısı 7 31 27 

İdeal Tekrar Sayısı 1 25 21 

Eğitim Süresi (sn) 2.07 4.37 4.48 

Doğruluk Oranı (%) 13 61 58 

4 

Tekrar Sayısı 7 10 13 

İdeal Tekrar Sayısı 1 4 7 

Eğitim Süresi (sn) 4.40 4.02 1.90 

Doğruluk Oranı (%) 15 11 11 

5 

Tekrar Sayısı 16 9 87 

İdeal Tekrar Sayısı 10 3 81 

Eğitim Süresi (sn) 2.22 1.72 3.59 

Doğruluk Oranı (%) 99.866 51 99.707 

 
Motor akımının gerçek değerine en yakın sonuç, 5. grup verilerin giriş olarak kullanıldığı ve ağ’ın Levenberg-
Marquardt öğrenme algoritmasıyla eğitildiği modelden elde edilmiştir. Ağ, bu algoritma ile 2.22 sn gibi kısa bir 
sürede eğitilmiş ve %99.866’lık bir doğruluk oranına ulaşılmıştır. Elde edilen doğruluk grafiği Şekil 6’da 
gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Levenberg-Marquardt öğrenme algoritması regresyon değerleri 

 
SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada motordan alınan yirmi bir adet ölçümden hangilerinin performans belirlemede daha etkili olduğu 
hakkında yapay sinir ağı kullanarak çıkarım yapılmıştır. Sinter fan motorunun performansının ve çalışma 
durumunun akım tabanlı olarak tahmininde “Motor Vibrasyon İç Sensör, Besleme Gerilimi; Motor Yatak İç Sensör; 
Sargi1 Sensor1; Motor Soğutma Suyu Çıkış Sıcaklığı”  etkenleri giriş olarak alındığında akımın ve akım tabanlı 
olarak motor performansının belirlenebileceği gözlemlenmiştir. Ölçümler sırasında herhangi bir arıza durumu 
oluşmadığından, oluşabilecek arızaların motor akımı üzerinde meydana getireceği değişiklikler tespit edilememiş, 
ancak kaydedilen ölçümlerle motor etiket değerlerinin karşılaştırılması ve titreşim değerlerinin belirlenen limitler 
içinde olduğu gözlemlendiğinden motorun sağlıklı çalıştığı sonucuna varılmıştır. Sonraki çalışmalar için ölçümlere 
devam edilerek oluşabilecek değişik durumlar için analiz yapılarak bu motora kestirimci bakım uygulaması 
yapılacaktır. 
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Özet 
 
Sıcak haddeleme işlemlerinin en karmaşık türlerinden biri ray haddeleme işlemleridir. Bu çalışma kapsamında 
rayların üretim parametrelerinin Yapay Sinir Ağı (YSA) ile modellenerek başka tipteki bir ray için en uygun 
parametre değerlerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Kardemir A.Ş.’de bulunan Ray ve Profil Haddehanesinden 
alınan 60 kg/m, 54 kg/m, 46 kg/m, 33 kg/m tipindeki raylara ait veriler kullanılarak 49kg/m lik ray için değerleri 
elde edilmiştir. Çalışma ile BD2 (ara haddeleme) bölümüne ait her bir paso için bloomun (haddehaneye giriş 
malzemesi) eni, yüzey alanı, ezme oranı,  haddeleme hızı, haddeleme kuvveti ve tork parametreleri kullanılarak 
haddeleme kuvveti ve tork parametrelerinin değerlerine çok küçük hata oranları ile ulaşılmıştır. YSA modellemesi 
Matlab programında gerçekleştirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Sıcak haddeleme, Ray, YSA, Matlab 

 

1.Giriş 
 
Demir-çelik sektörü ürün çeşitliliği, üretim miktarı, piyasa talepleri ve ciroları göz önüne alındığında  dünyamızda 
en büyük sektörlerden birisidir. Haddeleme, plastik şekil verme ise demir-çelik sektöründe çok önemli bir yere 
sahiptir. Günümüzde artan müşteri talepleri, sık değişen teknoloji ve gittikçe sertleşen global rekabet, firmaları 
ürettikleri ürünü veya verdikleri hizmeti daha hızlı, daha etkili, daha kaliteli ve daha az maliyetle nasıl 
üretebileceklerini bulmaya zorlamaktadır. Son 20 yılda önemi gittikçe artan müşteri memnuniyetini sağlayabilmek 
için, kaliteyi ve çeşitliliği yüksek tutarken aynı zamanda satılan ürünün veya servisin fiyatını da rekabet halinde 
olunan şirketlerin fiyatlarından daha alt seviyelerde tutulması gerekmektedir. Günümüz rekabet şartları içerisinde  
en kaliteli ürünü, en ucuza ve en kısa sürede imal etmek gerekmektedir. Bu da ancak AR-GE (araştırma 
geliştirme) faaliyetleri ile gerçekleştirilebilir.  Bu bölümlerde özel bilgiler (know-how) elde edilir.  Haddeleme 
sistemlerinde her yönü ile kaliteli sonuçların alınabilmesi için haddeleme parametrelerinin optimum şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. Haddelenecek malzeme ve istenilen geometriye bağlı olarak haddeleme hızı, 
haddeleme kuvveti, haddeleme sıcaklığı, sürtünme katsayısı gibi parametrelerin haddeleme işlemlerinde 
belirleyici faktörler olduğu bilinmektedir. 
 

Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında sıcak haddeleme prosesinin, haddeleme kuvveti, tork, haddeleme 
hızı, kütük sıcaklığı, geometrik şekli gibi parametrelerinin sadece biri veya birkaçının simülasyonunun yapıldığı 
görülmektedir. Yöntem olarak genellikle SEM (Sonlu Elemanlar Metodu) kullanılmış, iki ve/veya üç boyutlu 
modellemeler yapılmıştır. Oluşturulan teorik, fiziksel veya matematiksel modellerin sonuçları deneysel ölçümler ile 
karşılaştırılarak modellerin doğruluğu ispatlanmaya çalışılmıştır. Yapay zeka tekniklerinin kullanıldığı çalışmalara 
da rastlanmış, genellikle Yapay Sinir Ağlarının kullanıldığı görülmüştür. Aşağıda, YSA ile yapılan sıcak 
haddeleme prosesi ile ilgili bazı çalışmalardan kısaca bahsedilmiştir. 

Abdulkerim Moussaoui ve arkadaşları plaka sıcak haddeleme prosesinin son haddeleme bölümünde haddeleme 
kuvvetinin tahmin edilmesi için YSA ile analitik  modeli birleştirerek hibrid bir model oluşturmuşlardır. Analitik 
modeldeki parametreleri YSA’nın giriş hücreleri olarak kullanmışlardır. Giriş  hücreleri olarak plaka genişliği, 
merdane yarıçapı, gerilme direnci, giriş kalınlığı, çıkış kalınlığı ve geometrik faktör parametrelerini giriş hücres i 
olarak, haddeleme kuvvetini ise çıkış parametresi olarak kullanmışlardır. Verileri gerçek üretim verilerinden ve 
ampirik ifadelerden almışlardır. Daha sonra oluşturulan modelin bilinmeyen alanların verilerini tahmin etme 
kapasitesini değerlendirmek için gerçek üretim verilerinden bağımsız veri setlerini kullanmışlar ve tatmin edici 
sonuçlara ulaşmışlardır. [2] 

 
L. Cser, A.S. Korhonen ve arkadaşları sıcak haddelemede durum görüntülemede yeni bir konsept üzerinde 
çalışmışlardır. Bütün faktörlerin detaylı analizine dayanan bir durum görüntüleme önermişler, sistem durumu 
gereken kalite aralığından ayrılıyorsa durum değerlendirilerek sinyal verilmesi sağlanmıştır. Çalışmada Yapay 
Sinir Ağlarının SOM (Self Organising Maps) algoritmasını kullanmışlardır. Bu algoritma çok kompleks sıcak 
haddeleme analizi için uygun bulunmuştur. SOM uygulamasının pürüzsüzlük, biçim, yoğunluk gibi kaliteyi 
etkileyen faktörlerin gizli bağlantılarını ortaya koymaya yardımcı olduğunu göstermişlerdir. Endüstriyel Otomasyon 
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sistemlerindeki Seviye 0, Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3 düzeyleri arasındaki ilişkileri de dikkate alarak 16000 
şerit profilde 70 ten fazla parametrenin analizinden elde ettikleri sonuçları durum görüntülemede on-line data 
örneklemeye dayalı durum uzayı oluşturmuşlardır. Çalışmalarından şu sonuçlara ulaşmışlardır: [3] 
 

 SOM (Self Organising Maps) ful otomasyonlu bir ortamda teknik parametreler arasındaki gizli ilişkileri 
ortaya çıkarmada etkili bir yöntemdir.  

 Kalite parametrelerinin boyutunu belirleyen haritalar,  haddeleme boyunca sistem-durum değişikliğini 
açıkça gösterir. 

  
Thomas Martinetz ve arkadaşları  Yapay Sinir Ağları ile sıcak haddeleme prosesinde nasıl malzeme ve enerji 
tasarrufu sağlanabileceği, haddeleme parametrelerinin optimizasyonunda kullanılabileceğini göstermişlerdir. Yüz 
bin şerit profilden alınan verilerle yapılan çalışmalarda haddeleme kuvvetinin RMS hatalarının YSA yaklaşımında 
konvansiyonel yöntemlere göre % 28’e varan oranlarda iyileşmeler olduğunu bir tabloda göstermişlerdir.[4] 

A.R. Shahani ve arkadaşları AA5083 alüminyum alaşımının   sıcak   haddeleme  prosesinin hem simülasyonunu 
hem de YSA ile modellenmesini  gerçekleştirerek proseste etkili olan parametrelerin tahmininde simülasyondan 
elde ettikleri sonuç ile YSA’ dan elde ettikleri sonuçları mukayese etmişlerdir. Simülasyonu SEM kullanarak 
gerçekleştirmişlerdir.   Slabın (kütüğün) geometrik şekli, haddeleme yükü, haddeleme hızı, ezilme oranı, levhanın 
ilk kalınlığı ve sürtünme katsayısı modelin oluşturulmasında kullanılmıştır. Deformasyon bölgesindeki sıcaklık 
dağılımının   ve gerilmenin grafikleri SEM ve YSA ile ayrı ayrı elde edilmiş ve sonuçların büyük oranda 
uyuştuğunu göstermişlerdir. YSA’ nın giriş verileri için SEM’den elde ettikleri sonuçları kullanmışlardır. Ağın 
eğitilmesinde 25 adet örnek kullanılmış, girdi katmanında sürtünme katsayısı, hız, ezme oranı ve ilk sıcaklık 
bilgileri girdi hücreleri olarak belirlenmiştir. 12 adet örneği ise test amaçlı kullanmışlardır. Ağın öğrenmesinde geri 
yayılım (back propagation) kuralını tercih etmişlerdir.[5] 

E. Öznergiz ve arkadaşları sıcak haddeleme prosesinin deneysel olarak ve YSA ile modellenmesini 
karşılaştırmışlardır. Deneysel model oluşturularak haddeleme kuvveti, tork ve slab (kütük) sıcaklığı 
parametrelerinin doğru olarak değerlerinin elde edilmesi amaçlanmış, aynı parametrelerin YSA ile de tahmin 
edilebileceğini göstermişlerdir. Kullanılan verileri Erdemir AŞ.’ de bulunan 2. sıcak haddehanesinden elde 
etmişlerdir.[6]   

Ray haddelemesine yönelik daha önce yapmış olduğumuz çalışmada BD1 haddesinin yapay sinir ağları ile 
yüksek doğruluk değerlerinde tahmin edilebileceğini göstermiştik.[7] Bu çalışmalarda elde ettiğimiz birikimle BD2 
haddesinde benzer modelleme çalışması yapılmasını hedefledik. 

2. Haddeleme 

Genel anlamda haddeleme, malzemelere, bir kalıp yardımıyla plastik (kalıcı) şekil verilmesine verilen addır. 
Haddeleme denilince metallerin haddelemesi öncelikle akla gelir. Metalik malzemelerin uzun ya da yassı ürün 
haline getirilmesi, hadde adı verilen kalıplarla haddelenmesi işlemi ile gerçekleştirilir. Plastik şekil vermenin en 
büyük kısmı haddeleme ile yapılmaktadır. Şekil verilecek olan malzeme,  birbirine zıt yönde dönen iki veya daha 
çok silindirler arasından geçirilerek yeniden boyutlandırılır. Haddelemede ilk amaç, haddelenecek malzemeyi 
sıkıştırmak yani daha yoğun hale getirmektir. İkinci amaç malzemeyi daha küçük bir kesit haline getirmektir.[8] 

Haddeleme esnasında silindirler (merdaneler) aynı hızla ve birbirine zıt yönde dönerler. Malzeme merdaneler 
arasından geçerken istenen şekli alır. Merdaneler arasındaki açıklık malzemenin giriş kalınlığından daha az 
olduğundan haddelenen malzemenin çıkış kalınlığında bir azalma olur. Malzemenin merdaneler arasından her bir 
geçişine paso denir. Haddeleme bir dolaylı basma mekanik işlemi olup, genellikle uygulanan tek kuvvet 
merdanelerle sağlanan radyal basınçtır. 
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Şekil 1. Haddeleme prensip şeması 
 
Yeniden kristalleşme (recrystallization) sıcaklığının  altındaki bir sıcaklıkta gerçekleşen haddelemeye soğuk 
haddeleme, yeniden kristalleşme sıcaklığının  üzerindeki bir sıcaklıkta gerçekleşen haddelemeye sıcak 
haddeleme denir.  [9,10] 
 
Sıcak haddeleme düşük sayılarda haddeleme işlemi ile metallerin büyük oranlarda şekillendirilmesini sağlar. 
Sıcak  haddelenen malzemeler tavlamaya ihtiyaç duymazlar. Yüksek sıcaklık, malzemede artık gerilimin 
toplanmasını engeller. Sonuç olarak malzemenin kararlılığı soğuk haddelenen malzemeden daha iyidir. Sıcak 
haddeleme malzemenin mekanik özelliklerinden daha çok malzemenin şeklini ve geometrisini işlemekle ilgilidir. 
Bu ise önce bir parçayı veya malzemeyi kritik sıcaklığının üzerinde ısıtarak ve sonra da malzemeyi istenilen 
ebatta ve özellikte şekillendirecek kontrollü bir yük uygulayarak yapılır. 
 
Sıcak haddeleme yoluyla kare, yuvarlak, yassı, çokgen, kesit, şerit, halka, köşebent, T, I, U, H profil, ray gibi 
mamuller üretilir. Sistemin giriş malzemesi olarak slab, blum, beam blank ve kütük olarak adlandırılan yarı 
mamuller kullanılır. [11] 
 

Ray ve Profil Haddehanesinde 260x360 mm blum, 280x360x90 mm beam blank ve 150x150 mm kütükler ürün 
çeşidine göre fırına şarj edilerek tavlanır. Tavlanan yarı mamuller üzerlerinde oluşan tufal tabakasının 
temizlenmesi için 200 bar basınçta su püskürten tufal temizleme ünitesinden geçirilerek 1 ve 2. kaba hadde 
tezgâhlarında (BD1 ve BD2) haddelenir. Buradan, hassas haddeleme için en üst düzeyde hassasiyetin 
sağlandığı, kompakt sistem prensibine göre dizayn edilmiş olan ve bilgisayar kontrolü ile çok sıkı toleranslar 
arasında çalışan tandem hadde grubuna transfer edilen malzeme, üniversal haddeleme ile 3 tezgâhta, yatay ve 
dikey 4 yönde haddelenerek istenilen mamule dönüştürülür.  

Tandem grubunda haddelenmiş malzemeler 76 m uzunluğundaki soğutma ızgarasında hava fanları ile 
soğutulduktan sonra üretim hattında olan dikey ve yatay doğrultma tezgâhlarında doğrultma işlemine tabi tutulur.  

Doğrultma tezgahından çıkan profiller, profil hattında istenilen boylara kesildikten sonra paketleme ünitesinde 
paketlenerek satışa sunulur.  

 

Şekil 2.  49 kg/m ray geometrik ölçüleri 
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3.Yapay Sinir Ağı 

Yapay zeka; bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin, genellikle insana özgü nitelikler olduğu 
varsayılan akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel 
süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.[ 12 ] Yapay sinir ağları, bulanık 
mantık, genetik algoritmalar gibi birçok yapay zeka teknikleri bulunmaktadır. 

Yapay Sinir Ağları (YSA) insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler 
oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek 
amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir. Bu yetenekleri geleneksel programlama yöntemleri ile 
gerçekleştirmek oldukça zor veya mümkün değildir. O nedenle, yapay sinir ağlarının, programlanması  çok zor 
veya mümkün olmayan olaylar için geliştirilmiş adaptif bilgi işleme ile ilgilenen bir bilgisayar bilim dalı olduğu 
söylenebilir. 

YSA, öğrenme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, özellik belirleme ve optimizasyon gibi konularda başarı ile 
uygulanmaktadır. Örneklerden elde ettikleri bilgiler ile kendi deneyimlerini oluşturur; benzer konuda benzer 
kararları verirler. Teknik olarak bir YSA’nın en temel görevi, kendisine gösterilen bir girdi setine karşılık 
gelebilecek bir çıktı seti belirlemektir. 

YSA yapay sinir hücrelerinden oluşur. Genel olarak hücreler üç katman halinde bir araya gelerek ağı oluştururlar. 
Girdi  katmanında, dış dünyadan gelen girdiler alınarak ara katmana gönderilir. Her proses elemanının sadece bir 
tane girdisi ve bir tane çıktısı vardır. Bu çıktı bir sonraki katmanda bulunan bütün proses elemanlarına gönderilir. 
Ara katman(lar)ında, girdi katmanında gelen bilgiler işlenerek bir sonraki katmana gönderilir. Birden fazla ara 
katman ve her katmanda birden fazla proses olabilir. Çıktı katmanında, ara katmanlardan gelen bilgiler işlenerek 
girdilere karşılık ağın ürettiği çıktıları belirleyerek dış dünyaya gönderir. [13] 

Bir YSA’da proses elemanlarının bağlanması sonucu oluşan topoloji, proses elemanlarının sahip oldukları 
toplama ve aktivasyon fonksiyonları, öğrenme stratejileri ve kullanılan öğrenme kuralı ağın modelini 
belirlemektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan modeller şunlardır:  Çok Katmanlı Algılayıcılar, Vektör 
Kuantisyon Modelleri(LVQ), Kendi Kendini Organize Eden Model (SOM), Adaptif Rezonans Teorisi Modelleri 
(ART), Hopfield Ağları, Counterpropogation Ağı, Neocognitron Ağı, Boltzman Makinesi, Probabilistic Ağlar,(PNN), 
Elman Ağı, Radyal Temelli Ağlar (RBN) 

 

 
Şekil 3. YSA genel yapısı 
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4. BD2 Haddeleme İşleminin YSA İle Modellenmesi 

 
Kardemir AŞ’ de bulunan Ray ve Profil Haddehanesinin üretim portföyünde bulunan beş çeşit rayın üretim 
parametrelerinden dört adet parametre giriş değeri olarak, iki adet parametre ayrı ayrı çıkış değeri olarak 
belirlenmiştir. Her bir paso için bloomun eni, yüzey alanı, ezme oranı ve haddeleme hızı giriş değerleri; 
haddeleme kuvveti ve tork çıkış değerleri olarak kullanılmıştır. 60 kg/m, 54 kg/m,  46 kg/m, 33 kg/m tipindeki 

raylara ait  veriler ağın eğitilmesi için, 49 kg/m tipindeki raya ait veriler ise test amaçlı kullanılmıştır.  
 
Önce giriş değerleri olarak belirlenen parametrelerden çıkış değeri olarak belirlenen haddeleme kuvvetinin doğru 
olarak tahmin edilmesi amaçlanmış, sonra aynı giriş değerleri kullanılarak çıkış değeri olarak belirlenen torkun 
doğru olarak tahmin edilmesine çalışılmıştır. Haddeleme kuvveti ve torkun birlikte çıkış olarak alındığı durum da 
değerlendirilmiştir. 
 
Öğrenme kuralı olarak Backpropagation metodu seçilmiştir. İterasyon sayısı optimum 100 olarak belirlenmiştir. 
Farklı algoritma ve ara katman sayılarından en iyi sonuçların Levenberg-Marquardt (LM) algoritmasında ve 3 ara 
katmanda alındığı gözlemlenmiştir. Her bir paso için elde  edilen sonuçlar ve hata oranları aşağıdaki şekillerde 
gösterilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 4. Haddeleme kuvveti için T-Y (Hedef-Çıkış) grafiği 
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Şekil 5. Tork için T-Y (Hedef-Çıkış) grafiği 

 

 

Şekil 6. Haddeleme  kuvveti ve tork için T-Y (Hedef-Çıkış) grafiği 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 
 
Bu çalışmada 60 kg/m, 54 kg/m, 49kg/m, 46 kg/m, 33 kg/m olmak üzere beş farklı tip raydan dördüne ait üretim 
parametreleri  kullanılarak beşincisine ait parametreler için doğru sonuçlara ulaşılabilineceği gösterilmiştir.  49 
kg/m rayın kuvvet ve tork  değerlerinin bulunabilmesi için YSA’ da modelleme yapılmış, çıkış değeri olarak ayrı 
ayrı ve birlikte alınan haddeleme kuvveti ve tork için YSA’dan elde edilen sonuçlar ile üretim değerleri 
karşılaştırıldığında hata oranlarının bir ya da iki pasoda % 1-2 arasında olduğu diğer bütün pasolarda % 1’in 
altında kaldığı görülmüştür. Her iki değerlendirme biçimi arasında küçük farklar vardır. Hata oranlarının küçük 
olması modelin güvenilirliğini ortaya koymaktadır. Çıkış parametresi olarak alınan kuvvet ve torkun doğru olarak 
bulunabilmesi için giriş parametrelerinin belirlenmesindeki tercihlerin sonuçlar üzerinde önemli ölçüde belirleyici 
etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Sonraki çalışmalarda giriş ve çıkış değerleri olarak belirlenen parametreler için farklı kombinasyonlar denenerek 
sonuçlar gözlemlenecektir. Üretim portföyünde olmayan farklı geometrik şekil ve özelliklerde gelebilecek ürün 
talepleri için bu yöntem uygulanarak sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca raylar ve profiller için sonlu elemanlar 
metodu (SEM) ile matematiksel modeller oluşturularak YSA ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Ayrıca 
haddeleme işleminin Tandem (son haddeleme) bölümü için benzer bir uygulama yapılması düşünülmektedir. 
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Abstract 

A decision support system (DSS) is defined as a computer based information system that supports business or 
organizational decision making activities. DSSs are mainly used for serving the management, operations, and 
planning levels of an organization and they help decision makers in rapidly changing environments which are not 
easily specified in advance. Steel is one of the basic building blocks of the modern world such that automobiles, 
appliances, bridges, buildings, etc. all are made with steel. While steel manufacturing has existed for centuries, 
the steel making process continues to evolve and the complexity in those process increases. Trying to survive in 
an intensely competitive industry, the steel production companies try to improve their manufacturing processes 
and consolidating businesses continually to remain competitive in the global market for steel. For that reason 
today in steel industry the need for decision making speed has increased as well as the overload of the 
information. Currently there are a number of computer based DSSs used in various phases of steel production 
process and in this paper our purpose is to research the need for computer based decision making in steel 
industry and make a comprehensive review of decision support systems used in the industry.  

Keywords: Decision Support Systems, Computer Based Decision 

1. Introduction 
 
Steel industry is an essential and considerable sector for modern industrialized economies. Since it is capital and 
energy extensive, companies have been putting emphasis on technology advances in the production process to 
increase productivity and to save energy [1]. Modern iron and steel corporations are moving towards continuous, 
high-speed and automated production process with large devices. The focus is placed on high quality, low cost, 
just-in-time (JIT) delivery and small lot with different varieties [2]. Another aspect of steel making processes is the 
high energy requirement issue. Energy represents more than 20% of the total cost of producing steel and is still 
rising [3]. The increasing cost of energy and even its current and future availability have led to the need to refocus 
attention on energy intensity in steel production. Under such constraints, trying to survive in an intensely 
competitive industry, steel production companies look for methods to improve their manufacturing and scheduling 
processes and consolidating businesses continually to remain competitive in the global market for steel. Using 
high-end decision support systems (DSS) at various phases of steel manufacturing and switching human 
judgment with computer based systems is an amendment in the industry and this method is adopted by several 
organizations. 
 
In the literature, the number and content of academic studies and scientific papers related with the decision 
support systems and intelligent expert systems used in the steel and iron industry is very limited. In [4] a fuzzy 
multi agent system for steel making process is presented. In the study each process of steel making is regarded 
as an independent agent and each agent is in contact and cooperation with other agents in the system. The 
method used to generate the knowledge basis of agents is adaptive neuro fuzzy inference system. In [5] is 
presented a decision support system that is created for identifying a steel or cast iron from a microphotograph. 
However, the crucial intend of the procedure applied is to assist metallography student who are learning the 
concepts related to identifying and classifying steels and cast irons. In [6], applications of neural networks to the 
administrative control of a reheating furnace in the steel and iron industry are presented. Also there are some 
other scientific papers and technical reports about the problem of scheduling of various steel making processes 
such as rolling, casting, scrap charge by using methods like fuzzy multi agent systems [7-10].  
 
In the following sections, we first briefly review the steel making process and the steel life cycle in Section 2. Then 
in Section 3 we give information about the DSSs and in Section 4 we summarize the DSSs used in the steel 
production industry. Finally we give a brief summary in Section 5.  
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2. Manufacturing Processes and Life Cycle 
 
2.1 Steel Making Process 
 
To understand the complexity and the necessity of using computer based decision tools at different stages of the 
steel making process it is important to understand the complexity of production process and the technology used 
in modern steel production companies. The production of steel at an integrated iron and steel plant is 
accomplished using numerous interrelated processes. The main processes executed are coke production, sinter 
production, iron production, iron preparation, steel production, semi-finished product preparation, finished product 
preparation, heat and electricity supply, and handling and transportation of raw materials as well as intermediate 
and waste materials. The complex interrelation of all these operations is demonstrated in a flow diagram of the 
iron and steel industry in Figure-1 [11]. 
 
Examining the interrelation of all operations, it is unavoidable to face a variety of resource planning, optimization, 
scheduling, etc. problems in ironmaking and steelmaking process. For instance, production scheduling problems 
are to determine in what sequence, on which equipment and at what time molten steel should be arranged at 
various production phases from ironmaking and steelmaking to continuous casting. Unlike general production 
scheduling in machinery industry, scheduling problems faced in steel production have to meet special 
requirements of steel production process. In this process, the products being processed are handled at high 
temperature and transformed from molten steel (liquid form) into drawn billets (solid form). There are extremely 
strict requirements on material continuity and low time (including processing time on various equipments and 
transportation and waiting time between operations) [12]. Therefore to compete in the competitive industry 
companies prefer using automated systems and computer based decision tools or expert systems to optimize the 
processes, resources and increase efficiency by reducing risks associated with human factors. 
 

 
 

Figure-1 General flow diagram for the iron and steel industry 
 

2.2 Life Cycle of Steel  
 
The life cycle of steel is illustrated in Figure-2. Steel can contribute to the environment from the stand points of 
steel manufacture and products in the following four main phases [13]: 
 

 Steel manufacture from raw materials to finished steel products. 

 Fabrication and assembly of final products using steel. 

 Use of final products. 

 Scrapping or recycling for reuse. 
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In the first phase the main concern is the steel manufacturing process itself. It is crucial to manage the steel 
production processes with economical use of energy and efficient methods that alleviate the load to the 
environment. The manufactured steel is used to contribute to the needs of the customers in phase two. In 
depends on the type of steel used to control the environmental load. In the third phase the actual final products 
are used by the customers in accordance with their needs. For instance, high-quality steel products are used in 
developing economical and low fuel consumption type of automobiles and the efficiency improvement of motors. 
In the fourth phase, the products that are used by the customers are scrapped and recycled. In this phase, under 
normal conditions the steel scraps are returned to the steel industry. 
 

 
 

Figure-2 Life cycle of steel 

 

3. Decision Support Systems (DSSs)  
  
There is a considerable amount of empirical evidence that human intuitive judgment and decision making can be 
far from optimal, and it worsens even further with complexity and stress. In many situations the quality of decision 
is very important. Because of this assisting the insufficiencies of human judgment and decision making has been 
a main focus of science throughout history. To enable making rational choices disciplines like economics, 
operations research and statistics developed many methods. Nowadays, these methods, often improved by many 
techniques deriving from artificial intelligence, information science and cognitive psychology, have been used in 
computer programs, either as stand-alone tools or as integrated computing environments for complex decision 
making. Such environments are generally given the name of decision support systems (DSSs). 
 
DSS is also known as knowledge-based systems, because they attempt to formalize domain knowledge so that it 
is amenable to mechanized reasoning.   
 
DSS can assist human cognitive insufficiencies by combining different sources of information, providing intelligent 
access to relevant knowledge, and assisting the process of structuring decisions. DSS can also support choosing 
between well-defined alternatives and build on formal approaches, like the methods of operations research, 
engineering economics, statistics, and decision theory. 
 
DSS can also use artificial intelligence techniques to address heuristically problems which don’t give solutions by 
the use of formal methods. Good use of decision-making methods increases efficiency, productivity and 
effectiveness and gives a comparative advantage over their opponents, allowing them to make optimal choices 
for technological processes and their parameters, planning business operations, logistics, or investments. [14] 
 
There is much anecdotal and some empirical evidence that structuring decision problems and identifying creative 
decision alternatives determine the ultimate quality of decisions. DSSs mainly aim at this broadest type of 
decision making, and in addition to supporting choices, they aid in modeling and analyzing systems (such as 
complex organizations), identifying decision opportunities, and structuring decision problems [14]. Having all 
these enhanced features and aspects, the demand for DSSs in various industries increase day by day. 
 
The spectrum of applications of DSSs technology to industrial and commercial problems is so wide as to defy 
easy characterization. The applications find their way into most areas of knowledge work. They are as varied as 
helping customer service desks to find solutions to the problems they face to military decision aid tools that 
support the commanders decision in combat. The DSS applications tend to cluster into seven major groups. 
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a. Diagnosis and Troubleshooting of Devices and Systems of All Kinds: This class comprises systems that 
deduce faults and suggest corrective actions for a malfunctioning device or process. Medical diagnosis was one 
of the first knowledge areas to which DSS technology was applied The diagnostic problem can be stated in the 
abstract as: given the evidence presenting itself, what is the underlying problem/reason/cause? 
 
b. Planning and Scheduling: Systems that fall into this class analyze a set of one or more potentially complex and 
interacting goals in order to determine a set of actions to achieve those goals, and/or provide a detailed temporal 
ordering of those actions, taking into account personnel, materiel, and other constraints. This class has great 
commercial potential, which has been recognized. Examples involve airline scheduling of flights, personnel, and 
gates; manufacturing job-shop scheduling; and manufacturing process planning. 
 
c. Configuration of Manufactured Objects from Subassemblies: Configuration, whereby a solution to a problem is 
synthesized from a given set of elements related by a set of constraints, is historically one of the most important 
of expert system applications. The technique has found its way into use in many different industries, for example, 
modular home building, manufacturing, and other problems involving complex engineering design and 
manufacturing. 
 
d. Financial Decision Making: The financial services industry has been a vigorous user of expert system 
techniques. Advisory programs have been created to assist bankers in determining whether to make loans to 
businesses and individuals. Insurance companies have used expert systems to assess the risk presented by the 
customer and to determine a price for the insurance. A typical application in the financial markets is in foreign 
exchange trading. 
 
e. Knowledge Publishing: This is a relatively new, but also potentially explosive area. The primary function of the 
expert system is to deliver knowledge that is relevant to the user's problem, in the context of the user's problem. 
The two most widely distributed expert systems in the world are in this category. The first is an advisor which 
counsels a user on appropriate grammatical usage in a text. The second is a tax advisor that accompanies a tax 
preparation program and advises the user on tax strategy, tactics, and individual tax policy. 
 
f. Process Monitoring and Control: Systems falling in this class analyze real-time data from physical devices with 
the goal of noticing anomalies, predicting trends, and controlling for both optimality and failure correction. 
Examples of real-time systems that actively monitor processes can be found in the steel making and oil refining 
industries. 
Design and Manufacturing 
 
These systems assist in the design of physical devices and processes, ranging from high-level conceptual design 
of abstract entities all the way to factory floor configuration of manufacturing processes. 
 
One might expect that experts in a domain will not be subject to judgmental biases and will be optimal in decision 
making. While empirical facts show that professionals in fact are more accurate than apprentices in the field of 
expertise, it also shows that professionals also are liable to the same judgmental biases as apprentices and show 
obvious errors and inconsistencies in their decisions. 
  
To make better decisions, decomposing a decision problem into simpler parts which are well defined and well 
understood is good way which many of even easy linear models over human intuitive judgment suggests. 
Studying a complicated system built out of such parts can be consequently assisted by a formal, theoretically 
sound technique. Decomposing and formalizing process of a problem is often called modeling. 
  

4. Using Decision Support Systems in Steel Industry 
 
There is a variety of decision support systems used in the steel production industry to support decision makers at 
different phases of the production. In this section we summarize some of these softwares, systems and give brief 
information about the methodologies and techniques used in these systems. Looking at the procedures 
conducted in the steel making industry, it is common to see that one or more tasks carry stochastic properties in 
terms of time required to operate, start/end time, material percentages, environmental conditions, etc. From this 
stand point fuzziness is a feature that must be taken into consideration in these processes. In [15] presented a 
new multi-agent DSS based on adaptive neuro-fuzzy inference system to help an operator to determine the 
amount of additive materials in steel-making process. Since the percentage of elements in steel-making usually 
has a fuzzy nature, the fuzzy rule sets defined by the designer and adaptive neuro-fuzzy systems are more 
precise and robust to model this complex decision problem. 
 
Looking at [16], the DSS KOSIMEUS incorporates with a popular fuzzy systems methodology, the fuzzy 
PROMETHEE. This new DSS is a combination of process models simulated with flow-sheeting program and a 
multi-criteria DSS and it basically evaluates techniques which take into account ecological and so-called techno-
economic criteria, that describe the operational and other fixed costs depending on the technical performance. 
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The method enables the user to get an insight into the preference structure of the decision maker and it also 
enables the user to concentrate his/her attention on critical issues related with the steel production phases. 
 
Sequencing and scheduling is another important and common form of decision making that plays a crucial role in 
manufacturing and service industries [17]. Scheduling can be defined as the process of deciding how to commit 
resources between a variety of possible tasks [18]. If there are several resources are considered in a system then 
the problem of finding a feasible or optimal allocation of all operations to resources under some constraints may 
arise. The REPLAN system is a computer based decision support software that supports humans in generating 
schedules for high grade steel making in Böhler in Kapfenberg, Austria. The problem with the four production 
lines the company has is the variety of metallurgical grades used in the process and the diversity of chemical, 
spatial and temporal constraints. The main goal of the DSS is to generate sub optimal or local optimal schedules 
[19, 20]. 
 
SCHEPLAN is another scheduling expert system kernel used in the steel industry. It is the earliest available 
expert system developed for scheduling purposes and it was developed by IBM Tokyo for NKK Corporation [21]. 
The main purpose of the system was to shorten the average length of queues piling up before the casting units. 
The approach used in designing a schedule that satisfies the constraints (i.e. continuous use of machines, resting 
time requirement for machines, preemption issue) is not to obtain an optimal solution. Defining an evaluation 
function which leads to an optimum solution results in a very long processing time for the DSS, so it is preferred to 
obtain a sub-optimal or a feasible solution in an efficient way and in a reasonable time. The method used in the 
system is to follow a cooperative schedule method which efficiently generates a candidate schedule by a sub-
scheduling and merging method. Within the help of the program, the time spent for scheduling was shortened 
from three hours to thirty minutes and the average waiting time in the queue became %50 shorter than before 
[21]. 
 
The purpose of a blast furnace is to chemically reduce and physically convert iron oxides into liquid iron called 
"hot metal". The raw materials require 6 to 8 hours to descend to the bottom of the furnace where they become 
the final product of liquid slag and liquid iron. The purpose of nearly all managers of blast furnaces is to achieve a 
standardization of control on a high quality production. Since the data available is ambiguous in most situations, it 
is hard to find or generate an uncomplicated control algorithm for the system. Several companies use now expert 
systems or DSSs for the supervision and control of blast furnaces. The benefit of an expert system is the 
possibility to build a model of the physical and chemical process in the furnace with symbolic values. Rules allow 
the specification of definite standards, when and how an operator should react. An example of the companies that 
use a DSS for optimizing the blast furnaces is the Nippon Steel company which uses the ALIS DSS system for 
several blast furnaces which is explained in detail in studies [22] and [23]. Comparing the human performance 
with the ALIS system performance, the results show us that expert system performs almost 25% better than the 
humans in processes and humans decide better in 7% of the times. The system is continually developed and 
updated to support the decision processes in a more efficient way. 
 
Another DSS developed for supporting blast furnaces is for the plant of NKK [24]. The computer based DSS 
works in cooperation and directly linked with the blast furnace system. To generate feasible and efficient solutions 
in a reasonable time the sensor data is preprocessed and only symbolic and trend data are delivered to the DSS. 
The number of decision rules defined and introduced to the DSS is reduced by using certainty factors and three 
dimensional membership functions.  
 
Another aspect of the DSSs and expert systems used in the industry of ironmaking and steelmaking are that they 
are mostly one-user front end computerized systems committed to only one function to specialize in that area. 
Having that property, just as combining agent based systems to a centralized referee or decision system, it is very 
easy to integrate the DSSs with the existing organization. By that method, it is easy to couple several systems 
with a process computer or with a production scheduling system. However, if a stronger pairing is realized, DSSs 
or expert systems can be more beneficial to the decision user. It is demonstrated by means of experiences in the 
steelworks at Linz [25] and the four DSSs are explained below. A superior feature of the last four DSSs explained 
below is that those DSSs are not coupled but they produce and share knowledge that is used by others. The 
potential process routings generated by the third expert system (Computer Aided Quality Control (CAQC)) are 
stored together with the CAQC prescriptions in a data base and the second expert system has access to this data 
base. However, it cannot use the knowledge to decide whether exceptions to this process routings can be made 
to react on disturbances in the production process. The first DSS delivers lists of heats to the second DSS and 
the amount of available hot iron or breakdowns of machine information are not considered in this process. A kind 
of negotiation between both expert systems seems to be a promising approach to minimize the stored slabs and 
to be flexible on irregularities in the production process. If it would get data and information from the other DSSs 
which describe the complexity to manufacture certain grades of steel, the classification system described in the 
second section would be the most effective one among others. Since the characteristics will change over time due 
to aspects like the steel market, new production technologies, and new products, it is preferable to get the 
knowledge from these systems that have the relevant competence [25]. 
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A DSS was set up to produce casting schedules for the rolling mill in a steel plant. The steel plant receives the 
order lists and the expert system applies information concerning feasible rolling sequences in the mill and abstract 
information regarding the steel making capability of the plant and its purpose is to minimize inventories between 
both plants [26]. 
 
In order to support the dispatchers in fine planning phase of a scheduling, an expert system was developed in the 
industry of steelmaking. The intention is reactive scheduling such as the reaction needed when breakdown of 
machines occur [27]. 
 
In order to realize the desired steel quality, a Computer Aided Quality Control (CAQC) system produces 
dependent on customer orders and steel grades prescriptions. These are not complete in aspects like process 
routings and settings of process factors for heats in the plant. To have guidelines and systematic procedures to 
help the decision maker and generate some feasible solutions, an expert system is developed and used in the 
industry[28]. 
  
To analyze the blast furnace an expert system was developed with the characteristics as described previously. It 
works interactively and does not control the furnace directly [28]. 
 
In [25] is described a task-oriented design for a scheduling applications in scheduling of production processes of a 
steel making plant. In this application each scheduling problem faced in the manufacturing process is considered 
separately and the solution is based on the orientation of the task such as minimization of the total wait time, 
average wait time, maximum wait time, or minimizing the difference among wait times of various jobs.  

 
5. Summary 
 
Our main motivation in this study is the objective to compile the DSSs that are used in the steel industry and to 
give a brief overview of the systems and methods used to optimize or solve the problems faced in the steel 
production processes. Having a very limited number of academic studies and scientific papers in the literature, we 
first give an overview to the steel making process and the life cycle. Since for a general approach of improving the 
automation, methods for coping with complexity and uncertainty are necessary, DSSs, by definition, can aid 
human cognitive deficiencies by integrating various sources of information intelligently. After giving information 
about DSSs, we summarize the DSSs used in the industry. Some of the methods used in these softwares are 
neuro-fuzzy inference system, PROMETHEE methodology, schedule generators, models of physical and 
chemical processes, task-oriented designs, fuzzy multi agent systems, neural networks, etc. The data we have for 
some of the DSSs show that they increase the efficiency in the processes when compared with the systems 
having merely human decision makers. However companies should not forget that they are responsible for the 
maintenance of these softwares and systems and they must give enough importance to the maintenance, 
updating and upgrading of such systems to be able to compete in the industry. It is possible that in the future, 
DSSs used in the steel production industry will heavily rely on a complex and well-designed network of DSSs. 
Similar to creating agent-based systems, numerous small DSSs competing in a narrow domain will unite and form 
one big complicated but efficient DSS. The main challenge would be the communication and information sharing 
among the sub-DSSs.  
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Abstract  
 
A short development of magnetic domain theory and the properties of ferromagnetic materials can be explained 
by the macroscopic properties and the principle of energy minimisation. In ferromagnetic materials the magnetic 
domains exist in large volumes which the atomic magnetic moments are aligned parallel due to the strong 
molecular field. The magnetostatic, magnetocrystalline, magnetoelastic, exchange and domain wall energies 
determine the domain structure in a ferromagnetic crystal. The domain wall has an optimum thickness due to the 
exchange and magnetocrystalline anisotropy energies within the wall. A certain number of 180 degree domains 
occur as a result of an interaction between the magnetoelastic and domain wall energies in an iron crystal. 
 
Key words: electrical steels, magnetic domains, energy minimisation 

 

1. INTRODUCTION 
 
Magnetic domain theory is a microscopic approach to account for the observed macroscopic properties of 
ferromagnetic materials which have higher permeability than other magnetic materials. Building the theory from 
the atomic magnetic moment of an atom is a good starting point without involving too much quantum mechanics. 
The origin of the atomic magnetic moments was first suggested by Ampere who proposes that they were due to 
electrical currents continually circulating within the atom. More precisely, the spin and the orbital moments of 
electrons in an atom are responsible for the atomic magnetic moment. Further in ferromagnetic materials, 
permanent atomic magnetic moments exist on the atomic scale basing on the two sorts of electron motions and 
they are not field induced.  
The next question is whether these atomic moments are already in an ordered state before a magnetic field is 
applied or the order is induced by the field? Scientists at that earlier stage such as Weber and Ewing choose the 
wrong answer to the question. As a result, they were not able to explain completely to most of the macroscopic 
properties of ferromagnetic materials such as remenance and relatively high permeability or to the macroscopic 
structural difference in magnetised and demagnetised states [1].  

 

2. DOMAIN THEORY OF FERROMAGNETISM 
 
2.1. Weiss assumptions 
 
Some years after the Ewing’s work which was one of the most advances in the understanding of ferromagnetism 
was made by Weiss [2]. Weiss built on the earlier work of Ampere, Weber and Ewing and suggested the 
existence of magnetic domains in ferromagnets, in which the atomic magnetic moments were aligned parallel 

over much larger volumes of the solid. In these domains large number of atomic moments, typically 10
12

 to 10
15

, 
is aligned nearly parallel so that the magnetisation within the domain is almost saturated. But the direction of 
magnetisation of various domains is such that the specimen as a whole has no net magnetic magnetisation. 
Weiss further developed the statistical thermodynamic ideas of Boltzmann and Langevin as they applied to 
magnetic materials. Weiss used the Langevin model of paramagnetism and added an extra term to extent for 
ferromagnetism, so it is called Weiss molecular field, which was in effect an inter atomic interaction which 

caused neighbouring atomic magnetic moments to align parallel because this field was so large that the energy 
could be lower. 
Weiss assumed that the molecular field acted in a paramagnetic substance above its Curie temperature, Tc, as 
well as below. As the temperature dropped to the ferromagnetic phase, this field becomes so significant that it 
could align the atomic moments almost parallel to give a bulk spontaneous magnetisation, Ms, in the material 
even in the absence of an applied field. 
The spontaneous magnetisation is temperature dependent. At Curie point as shown in Figure 1(a) it is equal to 
zero (paramagnetic phase) and increases to the saturation magnetisation, Mo, at 0 degree K [Fig. 1(d)]. At 
temperatures just below Tc the individual magnetic moments have medium thermal energy which causes them to 
process away from the molecular field direction as shown in Fig. 1(b). The precession becomes smaller as the 
temperatures decreases [Fig. 1(c)]. It is the precession which causes the spontaneous magnetisation, to be 
smaller than the saturation magnetisation.  
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Fig.1. Alignment of individual magnetic moments within a domain at various temperatures;(a) above the Curie 
point indicating random alignment, (b) below the Curie point, (c) at low temperatures in which the magnetic 

moments presses about the field direction in low-level excited states and (d) perfect alignment at 0 degree K 
where there is no thermal energy for precession. 

 

2.2. Energy considerations 
 
Weiss provided an empirical explanation of why the molecular field did not lead to net spontaneous magnetisation 
of the material. It was left to Landau and Lifschitz in 1935 to show that the existence of domains is a consequence 
of energy minimisation. The total energy of a ferromagnetic single crystal may be expressed as; 
 

                           (1) 

 

where Em is the magnetostatic energy, Ek is the magnetocrystalline anisotropy energy, E is the magnetoelastic 
energy, Eex is the exchange energy and Ew is  the domain wall energy. 
 

2.2.1. The magnetostatic energy (Em)  
 
 The magnetostatic energy, Em, is due to the Coulomb interactions between free magnetic poles. Consider 
a large single crystal of a uniaxial substance and it is entirely one domain, spontaneously magnetised parallel to 
the easy axis as shown Figure 2(a). The free poles from the ends are the source of a large magnetic field, H. Em 
of this crystal is evaluated over all space where it is appreciable. This considerable energy can be approximately 
halved, if the crystal splits into two domains magnetised in opposite directions as in Figure 2(b). Because this 
brings the north and south poles closer to one another, thus decreases the spatial extent of the field H. If the 
crystal splits into four domains as in Figure 2(c), Em again decreases, to about 1/4 of its original value and so on. 
But this division into smaller and smaller domains cannot continue indefinitely, because each domain wall formed 
in the crystal add an extra energy. Eventually, in equilibrium domain size will be reached. Em is proportional to the 
width of the domain. Em for a multi domain crystal, per unit area of the top surface, has been given by Chikazumi 

3; 
 

        
              (2) 

 
where d is the thickness of the slab-like domains, provided that d is small compared to the length of the crystal or 
domain, l. 
 

2.2.2. Magnetocrystalline anisotropy energy (Ek) 
 
Magnetic anisotropy is the dependence of the internal energy on the direction of spontaneous magnetisation. This 
energy is called “magnetic anisotropy energy”. Generally, the magnetic anisotropy energy term possesses the 

crystal symmetry of the material and called the magnetocrystalline anisotropy. The magnetic anisotropy can also 
be produced by applying mechanical stress to the material. It is also controlled by heat treating the material in a 
magnetic field or by cold-working it and called induced magnetic anisotropy. 
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Fig. 2. Division into domains to reduce the magnetostatic energy (Em). 
 
The magnetocrystalline anisotropy energy tends to make the magnetisation of a domain line up along certain 
crystallographic axes. The axes thus favoured are known as the axes of easy magnetisation. These axes are 
well-established experimentally and a considerable larger amount of energy may be required to saturate a 
specimen along arbitrary axes than along one of the easy magnetisation axes. Figure 3 shows the magnetisation 
curves for the three principle crystallographic directions in an iron single crystal. Generally, the direction of easy 
magnetisation of a single crystal is in the direction of spontaneous domain magnetisation in the demagnetisation 
state. It is found experimentally to require the expenditure of a certain amount of energy to magnetise a crystal to 
saturation in a hard direction is referred to the lower energy required to saturate along a direction of easy 
magnetisation. The excess energy required in the hard direction is the magnetocrystalline anisotropy energy.  
In iron any of the three cube edge directions are the direction of easy magnetisation. Ek of a cubic crystal is given 
by;  
 

     (  
   

    
   

    
   

 )    (  
   

   
 )        (3) 

 

where 1, 2 and 3 are the direction of cosines of the magnetisation direction with respect to the cubic axis of the 

crystal. K1 and K2 at room temperature are 4.8x10
4
 J/m

3
 and 0.5x10

4
 J/m

3
 for iron.  

 

 
 

Fig. 3. Magnetisation curves along the three principle crystallographic directions in an iron single crystal. 
 
The origin of Ek is believed to be the result of the combined effects of spin-orbit interactions and the partial 
quenching of the orbital angular momentum. The spin interacts with the orbital motion by means of the spin-orbit 
coupling and the orbital motion in turn interacts with the crystal structure by means of the electrostatic fields and 
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overlapping wave functions associated with neighbouring atoms in the lattice. The theory was developed by Van 

Vleck in 1947 4. 
 

2.2.3. Magnetoelastic energy (E) 
 
The same atomic moment interactions give a rise to ferromagnetism and the magnetic anisotropy produces forces 
between atoms which tend to strain the lattice anisotropy. The magnetic energy associated with these lattice 

strain is called the magnetoelastic energy 5. Ek also causes the magnetoelastic effects within a magnetic 

material. E decreases linearly with increasing crystal lattice strain and E of a cube crystal can be written as; 
 

    
 

 
     (  

   
    

   
    

   
        (                          ) 

   
 (4) 

 

where 1, 2 and 3 are the direction of cosines of Ms as before and 1,  2 and  3 are the direction of cosines of 

stress, . This relation is derived by Lee and Kittel 4, 6. The equilibrium direction of Ms is that which makes E a 

minimum and 100, 111 are the saturation magnetostriction. For ease of estimation, several authors assume the 

magnetostriction is isotropic, so that 100 = 111 = s. Equation (4) reduces to a very simple explanation for this 

isotropic E; 
 

   
 

 
      

   

 
(5) 

 

where cos = 1 1 + 2 2 + 3 3 and  is the angle between the saturation magnetisation Ms and stress, .  
 

2. 2. 4. Exchange energy (Eex) 
 
Exchange energy forms an important part of the total energy of many molecules and of the covalent bond in many 

solid. It is also played a decisive role in ferromagnetism. If two atoms i and j have spin angular momentum Si

and S j  respectively, then Eex between them is given by; 

 

              

 
(6) 

 

where J is the exchange integral which occurs in the calculation of the exchange effect and  is the angle 

between the spins. If J is positive, Eex has a minimum when the spins are parallel (cos=1). If J is negative, the 
lowest energy state results from antiparallel spins. Ferromagnetism is due to the alignment of spin moments on 
adjacent atoms. A positive value of the exchange integral is therefore a necessary condition for the 
ferromagnetism to occur. Exchange forces depend mainly on the interatomic distances and not on any 
geometrical regularity of the atom position. Crystal structure is therefore not a requirement for the ferromagnetism 

5.  
 

2. 2. 5. Domain wall energy (Ew)  
 
Domain walls are described by the angle between the Ms vectors in the two domain on either side of the wall. The 

domain structure of the real single crystal is normally such that 180 and non-180 walls both exist. First imagine 

change of a 180 wall to be abrupt, occurring from one atom to the next. This abrupt 180 wall would have a large 
exchange energy associated with it, because the spins adjacent to the wall are anti-parallel. This exchange 

energy can be decreased if the 180 change in spin direction takes place gradually over N atoms, so the angle  

between adjacent spins, equal to /N, has some value in Figure 4.  
 

On the other hand, the spins within the wall are pointing in non-easy directions, so that the crystal anisotropy 

energy within the wall is higher than it is in the adjoining domains. While ex tries to make the wall as wide as 

possible, k tries to make the wall thin in order to reduce the number of spins pointing in non-easy directions. As a 
result of this competition the wall has a finite width and a certain structure [Fig. 5]. 
 
Also, the wall has certain energy per unit area of its surface, because the spins in it are not quite parallel to one 
another and not parallel to an easy axis. The first theoretical examination of the structure of a domain wall was 
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made by Bloch and domain walls are accordingly often called Bloch walls. The extra exchange energy existing 
within the wall is given by; 
 

      
                (7) 

 

 
 

Fig. 4. Internal structure of a 180 degree wall. 
 

obtained by equation (6). To find ex per unit area of domain wall, an assumption about the crystal structure must 
be made. It is a simple cubic structure with an atom at each corner of a cell of edge, a, and the plane of the wall is 
parallel to cube face (100). The wall is atoms thick and per unit area of wall, there will be 1/a

2
 rows of N atoms. 

Therefore, the extra exchange energy per unit area of wall is; 
 

    
     

   
          (8)  

 
The anisotropy energy is of the order of the anisotropy constant K times the volume of the wall. Therefore, the 
anisotropy energy in the per unit area of wall is; 
 

                (9) 

 

The total energy per unit area, for a wall of thickness =Na, is; 
 

  
     

  
           (10) 
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Fig. 5. Dependence of total wall energy  (dashed curve) on wall thickness . 
 

 
 

Fig. 6. Shape of the crystal and minimum total energy in an iron crystal. 
 

This energy has a minimum for a particular value of  as shown in Figure 5 by the dashed curve. This minimum is 
given by; 
 

  √
     

  
         (11) 

 

3. Energy Minimisation 
 

In order to have minimum total energy each energy term must be stable energy level. Em is the Coulomb 
interaction between the magnetic free poles so it can be reduced if the crystal splits into domains. Ek is the 
dependence of the internal energy on the direction of spontaneous magnetisation. It tends to make the 
magnetisation of a domain line-up along certain crystallographic axes; Ek is at minimum level if the angle between 

the easy direction and the magnetic moments of atoms (spins) is equal to zero. E is associated with the same 

atomic magnetic moment interactions in the lattice. E has a minimum when the saturation magnetisation, Ms, and 

stress, , at the right angles. E has a significant value due to the crystal which has a positive magnetostriction, . 

A lot of stress occurs inside the crystal since the material is hard. E is inversely proportional to the number of 180 

degree domains. When the number of 180 degree domain is increased to reduce E, the total of Ew is also 
increased since each domain wall adds an extra energy. 
 
Finally the total energy in an iron crystal has a minimum value when a certain shape and number of domain occur 
in the crystal as shown in Figure 6. But actual material has a polycrystalline structure (Fig. 7), so the interactions 
between the crystals are also affected the total energy and hence the domain structure. 
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Fig. 7. The domain structure of polycrystalline grain oriented 3% Si-Fe.  
 

4. Conclusion 
 
The domain structure in a crystal is arranged such that the sum of several free energy terms is minimum total 
energy level. In order to have a minimum total energy each energy term has to be stable energy level. So, the 
formation of domains within a crystal can be easily understood as a result of energy minimisation. 
 

References 
 

1  D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman and Hall 1993 

2  B. D. Cullity, Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley, 1972 

3  S. Chikazumi, Physics of Magnetism, R. E. Krieger, 1978 

4  C. Kittel, Physical Theory of Ferromagnetic Domains, Reviews of Modern Physics, Vol.21, No.4, pp.541-583, 
1949 

5  J. W. Shilling and G. L. House, Magnetic Properties and Domain Structure in Grain Oriented 3% Si-Fe, 
IEEE, Trans. Mag., Vol.10, No.2, 1974 

6  E. W. Lee, Magnetostriction and Magnetomechanical Effects, Reports on Prog. in Phys., Vol.18, pp.184-229, 
1955 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

1075 

 

WASTE HEAT RECOVERY IN GALVANISING INDUSTRY 

İbrahim KILIÇASLAN, Durmuş KAYA*, Süleyman SAPMAZ 
Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi Bölümü, Umuttepe, 41180, Kocaeli, 

ikaslan@kocaeli.edu.tr 
*Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi (KBU ENÇET) 78050, Karabük, 

dkaya@karabuk.edu.tr 

Abstract 

Primary energy consumption in Turkey reached the level of 105 million tons of oil equivalent in 2010 [1].  Since 
Turkey meets 3% of its oil and gas demand from domestic sources, it is a major energy importer. 
 
When energy consumption of sectors are taken into consideration, industry sectors take first place.  The ratio of 
energy consumption in industry is at the level of 47% of the total energy consumption of Turkey. 
 
Energy consumption has an important effect on the environment which suffers some problems caused by air 
pollution, sustainable production and competition of industry. As the cost of energy is an important factor in 
industrial production, energy conservation has become very crucial in today.  Energy conservation is the practice 
of using energy more efficiently by recovering wasted energy. 
 
In this study, a waste heat recovery system namely “recuperator” has been applied to the galvanizing industry 
fuelled by natural gas. A 42.2 Nm

3
/h natural gas is consumed and flue gas at 350

o
C is discharged into the 

atmosphere by galvanizing furnace.  After the application of recuperator, the temperature of the flue gas was 
decreased from 350

o
C to 150

o
C, and hot air was produced at about 110

o
C in preheating galvanized products.  

By using waste heat recovery system, the energy conservation was performed as about 15%. 
 
Keywords: Energy conservation, waste heat, efficiency, recuperator, galvanizing 

 

1. Introduction 

One of the most common failures in industrial metal applications is corrosion. Corrosion is the deterioration of a 
material due to interaction with its environment. It is the process in which metallic atoms leave the metal or form 
compounds in the presence of water and gases [2]. 
 
The total national yearly cost of metallic corrosion in the United States was estimated at $167 billion in 1985 [3]. 
The corrosion being seen in industrial and offshore applications has many different types. It depends on its 
occurrences and failure mechanisms. The most familiar type of corrosion is uniform corrosion. 
 
Galvanizing is the best protection method from corrosion to metals. Life period of a galvanized steel used 
industrial or offshore applications reported as 20-40 years and it reaches to a 50-100 years in mild environments 
[4]. 
 
Galvanizing is a traditional coating technology with 200 years history. The most important distinguish point of 
galvanizing from other coating techniques; it provides more powerful coating because of chemical reactions 
forming in the interface. Galvanizing forms are a metallurgical bond between substrate and molten zinc layers. 
The molten zinc reacts with the surface of the steel or iron to form a series of zinc-iron alloy layers. 
 
In order to perform a high quality galvanize coating pre-cleaning operations are vital. Firstly grease and paint are 
cleaned by soaking in a hot alkali solution. The solution maybe a caustic soda combined with an emulsifying 
agent and detergent. Ideal temperature of the caustic tank is 140 

o
C and little maintenance is required of this tank 

except the periodic addition of chemicals to maintain solution strength. Water rinsing follows this step. Metal part 
is cleaned with water to protect chemical concentration of other tanks. Acid pickling next removes rust that formed 
on the metal surface. Hydrochloric acid and sulfuric acid are commonly used chemicals for pickling. After this step 
the metal part should be rinsed to prevent acid contamination. A wetting agent or flux is needed to promote 
uniform wetting of zinc. In order to provide uniform wetting, zinc aluminum chloride is commonly used. Basically 
metal part is dipped in to a flux tank as above. 
 
The distortion risk can be considered for some applications. It occurs because of thermal difference between 
molten zinc (840

 o
C) and cold metal part (100

 o
C). It causes shape distortion of solid metal part. The best 

technique of avoiding distortion is preheating metal to 230
 o
C before dipping into molten zinc. 
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The prepared metal is dipped into a tank of molten zinc which is kept at approximately 840 
o
C. To perform certain 

properties, zinc tank may include aluminum, nickel or lead. The metal is cooled by quenching or allowed air cool 
depending on product type. After that galvanized metal is inspected, weighed and stored to shipping. Figure 1 

shows schematic view of galvanizing process. 

 

 
 

Figure 1: Schematic View of Galvanizing Process [5] 
 

2. Heat Conservation in Galvanizing Process 
 
One of the main costs of galvanizing process is energy. Natural gas furnaces are being used to heat tanks. 
Efficiency of a modern furnace is approximately %65. It means the %35 of natural gas is wasted. Heating system 
of pickle solutions is the other main consumer of natural gas. The caustic tank is heated to 180

 o
C to insure 

removal of oil, and the rinse tanks are operated at 100
 o

C to allow the metal to be moved into the pickle tanks 
while warm. As we consider a 30 m

3 
tank of molten zinc at 840 

o
C the amount of natural gas burned becomes 

extreme.  
 
Preheating process in galvanizing industry is another important point. Since interstitial stresses cause distortion 
and mechanic deformation on the surface of materials. By means of a preheating process heated metal up to 230 
o
C is capable of preventing distortion. Flue gas of galvanizing furnace can provide this heat energy with a 

recuperator application. 
 

3. Energy Conservation by Using a Recuperator  
 
Waste heat is generated in galvanizing process by natural gas combustion in furnace and dumped in to 
environment at about 350

 o
C. It is possible to waste heat recovered from flue gas by using Recuperators. A 

recuperator is gas to gas heat exchangers operating in medium-high temperature ranges. In the recuperator, heat 
exchange occurs between the high temperature flue gasses and the air through tube walls. The recuperator 
exchanger has a simple design. Hot flue gases travel in several small diameter pipes contained within the shell of 
the recuparator. Cooler fresh air then passes over these pipes absorbing much of the thermal energy. The 
recuperator which recover waste heat from high temperature flue gas is shown in Figure 2. 
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Figure 2: Recuperator applicated Galvanizing Process 
 

By means of the recuperator application, required hot air for the preheating process can be produced from waste 
heat of flue gas. The flue gas gets in to the recuperator at 350 

o
C and goes out at 150 

o
C temperature. It is 

expected to reduce inlet temperature of the flue gas about 200 
o
C in the recuperator. 

 

4. Calculations 
 
It can be calculated the flue gas amount from the combustion of natural gas. For this purposes the stoichiometric 
combustion equations should be used. Fuel analysis is shown on Table 1. 
 

Table 1: Composition of Fuel [6] 
 

Fuel analysis % Obtained 

Methane 94.1 

Ethane 0.1 

Propane 1.20 

Butane 0.12 

Pentane 2.71 

Nitrogen 1.66 

Carbon dioxide 0.11 

Total 100 

 
Each mole of oxygen in the combustion air is accompanied by 3,76 moles of nitrogen, which is inert [7]. 
The combustion equation for the methane is shown below; 

 

Other combustion gases and required air can be calculated in this way. Calculation of total input and flue gas is 
given in the Table 2. 
 

 
 

4 2 2 2 2 22 7.52 2 7.52                                                                                                (1)CH O N CO H O N    
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Table 2: Combustion Products and Air Requirement for Complete Combustion 
 

 
 
The table indicates that 1 Nm

3
 of natural gas in given composition needs 12 Nm

3 
of air. The stoichiometric 

Air/Fuel Ratio (AFR) is 12,099. Under stoichiometric conditions it is impossible to obtain complete combustion. 
Incomplete combustion leads to the formation of carbon monoxide, an extremely toxic gas, in the products and it 
is a waste of energy. To obtain complete combustion it is needed to use excess air. For the natural gas excess air 
ratio is 1,07-1,12 and we used 1,1 for calculations [8]. As the excess air ratio added the flue gas amount reaches 
to 17,50 Nm

3  
for 1 Nm

3 
 fuel. 

 
It is needed to turn this numbers to the hour based flow rates. The burners have a 42,2 Nm

3
/h natural gas flow 

rate. 
 

Air flow rate;  
342,2*14,289 602 Nm / h  

Flue Gas flow rate;
342,2*17,5 738,5 Nm / h  

As recuperator income and outcome temperatures and flow rates are known it is possible to calculate the heat 
conservation in recuperator. It is required the Cv value of the flue gas.  

 

350 150
0,3528              C 0,3351V VC    

It will be used the heat equation to calculate amount of heat conserved in the recuperator. In (2) Cv is specific 
heat and T is temperature. In (3) Vh is flue gas value, Cv is specific heat and T is temperature   

1 1 2 2( )                                                                                                                                           (3)

     =738,5(350*0,3528 150*0,3351)

540

h h V V

h

Q V T C T C

Q

 



 69,2775 kcal/h

  
The amount of absorbed energy by recuperator is 54000 kcal/h. Recovered heat energy is equal to 6,54 m

3
 of 

natural gas. This means %15 of natural gas burned in an hour. It can be calculated the monthly recovered energy 
as 4708 m

3 
natural gas equivalent. Monthly natural gas cost for the 42,2 Nm

3
 is 18000 TL. After recuperator 

application monthly income is 28000 TL/h. 
 

5. Results and Conclusion 
 
Recovery of waste heat is very important from the point of efficiency of the process. Recovery of waste heat 
reduces the fuel consumption that leads to reduction in flue gas amount. Therefore some equipment sizes, which 
used flue gas handling, can be reduced such as fans, etc. This gives also additional benefits paying attention to 
energy consumption such as electricity of fans, etc. 
 
Recovery of waste heat reduces environmental pollution as well. It supports sustainable economy and 
environment. 
 
 

Fuel Analysis % Ob O2 N2 CO2 H20 N2

Methane 94,1 1,882 7,07632 0,941 1,882 7,07632

Ethane 0,1 0,0035 0,01316 0,002 0,003 0,01316

Propane 1,2 0,06 0,2256 0,036 0,048 0,2256

Butane 0,12 0,0078 0,029328 0,0048 0,006 0,029328

Pentane 2,71 0,2168 0,815168 0,1355 0,1626 0,815168

Nitrogen 1,66 - 1,66 - - 1,66

Carbon dioxide 0,11 - 0,11 - - 0,11

Total 100 2,1701 9,929576 1,1193 2,1016 9,929576

INPUT GASES (Nm
3
) FLUE GAS (Nm

3
)

13,099676 13,150476

11 3 08 2 05C 2,95*10 3,45*10 7,76*10 0,322757                                                                            (2)v T T T      
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Abstract 
 
In this study, the treatability of ammonia from coke wastewater by the air stripping processes was investigated. 
The two air stripping reactors were used for finding operation conditions of batch and semi-batch. Effects of 
various operating parameters such as initial pH, stripping time, air flow and liquid flow (semi-batch condition) on 
ammonia removal with air stripping process were examined. The maximum removal efficiency in the semi-batch 
condition was 100%. The values of initial pH, stripping time, air flow and liquid flow in the air stripping carried out 
using semi-batch reactor were found to be 12, 14 h, 12 L/min and 2.5 ml/min, respectively. In the case of batch 
conditions, maximum removal efficiency of ammonia was 96.7% at the optimum operating conditions (initial pH 
12, stripping time of 24 h and air flow of 12 L/min). During the air striping, the stripping efficiency and mass 
transfer coefficient in the both semi-batch and batch conditions increased with increasing air flow and initial pH. 
 
Key words: Ammonia removal, air stripping, coke wastewater. 

 

1. Introduction 
 
Wastewater is generated in coal coking, coal gas purification, and by-product recovery process of coke factories 
in iron and steel industries. This wastewater is mostly generated from cooling step after coking coals at high 
temperatures (900-1100 

o
C) and liquid-stripping step of the produced coke oven gas. Coke wastewater commonly 

contains ammonia, free cyanide, thiocyanate, sulphite, and many toxic organic contaminants such as phenols and 
polynuclear aromatic hydrocarbons [1-6]. Among the pollutants, ammonia is a major concern and high levels of 
ammonia are commonly presented in coke wastewater [7-9]. Ammonia contamination of water bodies is a 
widespread environment problem. The ammonia water causes a promotion of eutrophication which is toxic effect 
to fish aquatic lives (0.2-2 mg/L). In addition to, ammonia a hindrance to the disinfection of water supplies as well 
as having an offensive smell and carcinogenesis [10] and wastewater containing ammonia are often toxic, which 
makes their biological treatment unfeasible [11]. Therefore, ammonia must be properly removed from coke 
wastewater before it discharges into aquatic systems. The ammonia can be removed or decomposed by several 
methods such as air stripping [12-14], biological nitrification-denitrification [15,16], breakpoint chlorination [10], 
struvite precipitation [17,20], membrane separation [21], catalytic liquid- phase oxidation [22], and selective ion 
exchange [23]. 
  
The air stripping process with relatively low cost and simple equipments is widely used in removal of ammonia 
from wastewater and high rates of ammonia removal can be achieved [14]. In addition ammonia removed by air 
stripping can be reabsorbed to acid absorption solution. If sulphuric acid is used as an absorber, ammonium 
sulphate slurry formed can be potentially used for fertilizer production. So, air stripping is an effective method for 
the removal of ammonia from wastewater. There are various air stripping systems such as packed tower [24, 25], 
bubble aeration [24], water-sparged aeroclone [26] and micro-fabricated stripping column [27]. Air stripping is 
usually operated in a packed tower because it can prove a larger mass transfer area [25]. However, air stripping 
in packed tower usually leads to scaling and fouling on packing because of reaction between CO2 in air and some 
metal ions in water [26]. Other air striping system is bubble aeration, used for removal of gas contaminators 
without packing. This kind of air stripping process has a number of advantages which does not require any 
construction, is a simple and is generally inexpensive [24].  
 
In this study, both bubble aeration and packed tower methods were applied to removal of ammonia from coke 
wastewaters containing for high concentrations of ammonia. The removal efficiency of ammonia was investigated 
for effects of initial pH, stripping time, air flow and liquid flow (semi-batch condition). Moreover, mass transfer 
coefficients of both bubble aeration and packed tower process were calculated.  

           

2. METHODS 
 
2.1 Characterizations of coke wastewater 
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The wastewaters taken from coke plant in Turkey were produced for 600 m
3
/d. Its physical chemical parameters 

were shown in Table 1. 
   

Table 1. Characterization of the coke wastewater 

 

Parameter Average concentration 

pH 10.5 

Conductivity (mS/cm) 12.6 

COD (mg/L) 6250 

TOC (mg/L) 2200 

Phenols (mg/L) 1400 

NH3
- 
(mg/ L)

 
2500 

CN
- 
(mg/L)

 
210 

SCN
- 
(mg/L)

 
420 

S
2- 

(mg/L)
 

1.4 

SO3 (mg/L) 45 

 

2.2 Bubble Aeration and Packed Tower experimental setup 
 
A glass reactor with 1L of volume was used for bubble aeration experiments. A plexiglass column was used for 
packed tower air stripping (50 cm height x 5 cm internal diameter) for semi-batch, batch for the liquid and 
continuous flow for the gaseous phases (Fig. 1). As the packing material in the air stripping tower, glass beads 
were used. All runs were performed at constant temperature (25 

o
C). The efficiency of ammonia removal,  is 

defined according to (Eq.1) 

in

tin

C

CC
η


  

 
Eq.1 

 

where inC  and tC are the ammonia concentrations (mg/L) in the suspension at the beginning and at any time (h). 

 
For an air stripping system, the mass transfer rate of volatile ammonia from wastewater in a batch stripping unit 
was derived [28] and shown as follows: 

t
C

C

ln









































GA

LL

L

AG

0A

tA

QH

aVK
exp1

V

HQ
    

 
Eq.2 

 

where 
tAC and

0AC are the liquid phase concentrations (g/m
3
) of ammonia at any time and at the beginning; AH  

is the dimensionless Henry’s constant; LK is the overall liquid mass transfer coefficient (m/min); a  is the interface 

area per unit volume of liquid (m
2
/m

3
); LV is the total volume of liquid (L), GQ is the gas flow rate (L/min) and t is 

the stripping time (min). When 1GALL QHaVK , Eq. (2) predicts as the exit stripping gas was far from 

saturation. In this study, ammonia is an easily soluble gas and the exit stripping gas is possibly far from 
saturation, so the calculation of the mass transfer coefficient of ammonia removal was tentatively made according 
to Eq.(3). 

t
C

C

ln  aKL

0A

tA
  

 
Eq. 3 
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(a) batch stripper/absorber system 

 
 

(b) semi-batch stripper/absorber system 

 
Figure 1. A schematic representation of used processes ammonia removal from coke wastewater 

 
2.3. Analytical Procedures 
 
Determinations of ammonia, pH, conductivity, COD, TOC, phenols, CN

-
, SCN

- 
, S

2- 
, SO3 were carried out by 

standard analysis methods [29]. Concentrations of COD, CN
-
, SCN

-
, phenols were determined by using a single 

beam spectrophotometer (UV-VIS, Chebios, Italy). TOC of the samples were analyzed by using TOC analyzer 
(Apollo 9000, Tekmar-Dohrmann, USA) Turbidity was measured by turbidity meter (Micro TPI, HF scientific, 
USA). pH and conductivity of samples were measured by a pH meter (C931, Consort, Belgium) and conductivity 
meter (340i, WTW, USA), respectively. pH adjustments were done by NaOH or H2SO4 (Merck).  

 

3. Results and Discussion 
 
In this study, efficiency of ammonia removal from coke wastewater by air stripping depends on several operating 
parameters such as initial pH, air flow, stripping time and liquid flow (for packed tower). 

 
3.1 Bubble Aeration experiments 
 
Removal of ammonia via direct aeration stripping involving forcing air through a reactor resulted in the release of 
volatile ammonia to the air. The ammonia in coke wastewater existed in two forms which were ammonium ions 
and free ammonia. Ammonia equilibrium in aqueous solution depended on pH and temperature was expressed in 
the following equation: 

 

 
 

 
a

43
3

K

H
1

NHNH
NH 








 

 
Eq. 4 

 

where  3NH  is free ammonia concentration,   43 NHNH  is total ammonia concentration and aK is ionization 

constant. pH was the most important parameter in   43 NHNH  equilibrium and increased by addition of the 

NaOH or lime. Minocho and Rao [30] stated that using NaOH was more beneficial than lime. Therefore, pH was 
adjusted using NaOH.  Initial pH values were varied in the range of 9.61-13. Experiments were conducted at 10 
L/min air flow and 24 h stripping time. In air stripping experiments, effects of initial pH on ammonia removal 
efficiency was shown in Fig. 2. As seen Fig. 2, as initial pH increased, removal of ammonia from wastewater 
increased. But there wasn’t much difference in removal of ammonia between pH 12 and 13. The highest removal 
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of ammonia was achieved in approximately 24 h when initial pH was 12. Consequently, the optimum initial pH 
was found to be pH 12. At this pH, concentration and removal efficiency of ammonia were as 116 mg/L and 
95.5%, respectively. The above mentioned literature studies were related to investigation of the treatment of 
ammonia by bubble aeration process. Liao et all [24], investigated ammonia removal from swine manure 
wastewater by air stripping and obtained high removal of ammonia at initial pH 11.2. In other study, Basakcılardan 
[31] examined nutrient recovery from source-separated human urine by bubble aeration process at initial pH 12 
and 98% of ammonia nitrogen was stripped. The results of present study were similar to the other research 
results reported in the literature.   
 
Air flow was another important parameter on ammonia removal in air stripping. Especially, high air flow caused for 
the increased rate of removal ammonia in bubble aeration process.  Figure 3 illustrated the effect of air flow on 
removal ammonia in air stripping (stripping time of 24 h and pH 12). The air flows from 8 to 12 L/min in the bubble 
aeration were varied. Maximum ammonia removal efficiency at 12 L/min and 24 h was 99%.  As seen in Fig. 3, at 
the 11 h stripping time, ammonia concentration reduced under the 200 mg/L.  In these conditions, calculating 
mass transfer coefficient was 0.157 L/min.  

 

 
 
Figure 2. Effect of initial pH on removal of ammonia in bubble aeration air stripping (Air flow of 10 L/min, stripping 

time of 24 h). 

 

 
 
Figure 3. Effect of air flow on removal of ammonia in bubble aeration air stripping (Initial pH 12, stripping time of 

24 h). 
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3.2 Packed tower experiments 
 
Another air stripping method for removal of ammonia was packed tower. In this study, packed tower in semi-batch 
condition was operated. The effects of various operating parameters such as initial pH, stripping time, air flow and 
liquid flow on ammonia reduction with air stripping process were examined. In addition, liquid flow as an operation 
parameter was examined. To determine the effect of initial pH on the removal of ammonia by packed tower, 
experiments were conducted at 10 L/min air flow, liquid flow of 10 ml/min and stripping time of 24 h. Effects of 
initial pH (9.61-13) on removal of ammonia were shown in Fig. 4. As seen as Fig 4, removal efficiency of 
ammonia increased from 53% to 100% as initial pH increased. Removal of ammonia at pH 12 was almost the 
same at pH 13. The highest removal of ammonia was obtained at pH 12 and 24 h stripping time. Under these 
operating conditions, effluent of ammonia concentration was 12 mg/L.    
 
To investigate the effect of air flow on removal efficiency of ammonia in packed tower air stripping was carried out 
using various air flows (8-12 L/min). Fig. 5 showed effects of air flow on ammonia removal efficiency in packed 
tower. When the air flow from 8 L/min to 12 L/min was increased,

 
ammonia removal efficiency increased. For 10 

L/min and 12 L/min air flows, there wasn’t much difference with result. When the air flow was 12 L/min, ammonia 
concentrations at 14 h and 15 h stripping time were 14.2 mg/L and 0 mg/L, respectively.  
  
Another important operation parameter was liquid flow. Effect of liquid flow on removal efficiency of ammonia was 
investigated (Figure 6). For these purpose, the liquid flow from 2.5 to 10 mL/min was used. When the liquid flow 
decreased, ammonia removal rate increased. Moreover, all of liquid flow values at 15 h stripping time ran out of 
ammonia concentrations. In these conditions, calculating mass transfer coefficient was 0.376 L/min.  
 

 
 
Figure 4. Effect of initial pH on removal of ammonia in packed tower air stripping (Air flow of 10 L/min, Liquid flow 

of 5 ml/min, stripping time of 24 h). 
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Figure 5. Effect of air flow on removal of ammonia in packed tower air stripping (Initial pH 12, Liquid flow of 5 

mL/min, Stripping time of 24 h). 

 

 
 

Figure 6. Effect of liquid flow on removal of ammonia in packed tower air stripping (initial pH 12, air flow of 12 

L/min, Stripping time of 24 h). 

 

4. Conclusions 
 
Air stripping of ammonia is a widely used process for the pre-treatment of wastewater. Traditionally, this process 
is carried out in stripping tanks or packed towers. In this study, removals of ammonia via both bubble aeration 
process and pocked tower process were investigated. As a result of experiments, packed tower process in 
removal of ammonia was more effective than bubble aeration process. The optimum operation parameters in 
removal of ammonia by packed tower process were initial pH of 12, air flow of 12 L/min, liquid flow of 2.5 mL/min 
and stripping time of 14 h. Under these conditions, residual ammonia concentration and mass transfer coefficient 
was 0 mg/L and 0.376 min

-1
, respectively. In air stripping by bubble aeration process experiments, optimum 

operation parameters were initial pH of 12, air flow of 12 L/min and stripping time of 24 h. Removal efficiency of 
ammonia in these conditions was 96.7%. Consequently, air stripping processes both bubble aeration and pocked 
tower for removal of ammonia from coke wastewaters were fairly effective processes.    
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Abstract 
 
An electrocoagulation (EC) process is attempted to treat cooling wastewater from iron and steel industry in the 
present study. Experiments are carried out in a batch electrochemical reactor using iron electrodes with 
monopolar parallel electrode connection mode to assess their removal efficiency. The optimum operating 
conditions are determined as 15 A/m

2
 and operating time of 40 min. The results obtained from the EC process are 

extremely efficient and able to achieve removal efficiency of Zn, Mn, Fe, Ba, Si, Cu, Ni, Pb, As, COD, and TOC as 
99.9%, 99.5%, 98.9%,  97.9%, 97.3%, 97.1%, 96.0%, 93.3%, 93.3%, 46.7% and 46.2%, respectively. Operating 
cost of this process is also calculated as 1.15 €/m

3
.  

 
Key words: Iron and steel manufacturing, Cooling wastewater, Electrocoagulation, Iron electrode. 

 

1. Introduction 
 
The iron and steel industry is one of the most developed areas in Turkey. Turkey is Europe’s second  largest 
crude steel producer and tenth in the world ranking of steel-producing countries in 2011. The total world annual 
production of steel is 1414 million tonnes of which Turkey contributes 29 million tones [1]. 
 

One of the important industrial uses of water occurs in iron and steel industry. It may be noted that in developed 
countries the water consumption for each tonne of iron and steel production varies from 3 to 6 m

3
. Since the iron 

and steel industry consumes huge amount of water, wastewater containing important quantities of contaminants 
is generated in the production process [2,3]. Therefore, it is very essential to treat such highly contaminated 
wastewater before its disposal (particularly coke wastewater, direct and indirect cooling waters). In the 
conventional process without recirculation, wastewaters including those from cooling operations are generated at 
an average rate of 80 m

3
/t of steel manufactured. Over 90% of the wastewater generated can be reused. 

Discharged wastewaters should in all cases be less than 5 m
3
/t of steel manufactured and preferably less than 1 

m
3
/t. Cooling wastewaters produced in the iron and steel industry can be harmful to humans and environment if 

released untreated to surface water bodies because they contains many pollutants such as, heavy metals, 
organic compounds, suspended and colloidal matters, etc [4,5]. 

The treatment of cooling wastewater is generally used with a combination of treatment techniques such as 
coagulation, adsorption, ion-exchange, sedimentation, sand filtration, and membrane processes [6,7]. But the 
treatment technologies have a number of disadvantages such as significant space requirements, long operating 
time, high operating cost, additive chemical reagents which causes serious secondary pollution. Recent research 
has shown that electrochemical techniques such as electrocoagulation (EC), electroflotation and electrooxidation 
can offer a good opportunity to prevent and remedy pollution problems [8]. In fact, the EC systems can be 
effective in removal of suspended solids, dissolved metals, tannin and dyestuffs. EC has successfully been 
applied to treat textile wastewaters [9,10], restaurant wastewater [11], paper mill wastewater [12], distillery 
wastewater [13], tannery wastewater [14], poultry slaughterhouse wastewater [15], metal cutting wastewater [16], 
vegetable oil refinery wastewater [17], potato chips manufacturing wastewater, electroplating wastewater [18], 
and chemical mechanical polishing wastewater [19]. Moreover, the characteristics of EC process are also simple 
equipment and easy operation, short operating time, reduced or not-required equipment for addition of chemicals, 
and decreased amount of sludge [8, 11]. 

The objective of the present study is to investigate the treatment of cooling wastewater from iron and steel 
industry by the EC process using iron sacrificial anodes. Fe electrodes are used in this study because of ease of 
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availability and cheapness. The influence of several process parameters such as current density and operating 
time on metals (As, Ba, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Si, Zn, etc.), total suspended solids (TSS), chemical oxygen 
demand (COD) and total organic carbon (TOC) removals from the cooling wastewater is evaluated and operating 
cost according to energy and electrode consumptions is calculated.  

 

2. Description of EC process 
 
EC involves the generation of coagulants in situ by dissolving sacrificial anodes such as aluminium or iron upon 
application of a direct current. Using iron anodes the electrochemical reaction is the formation of Fe

2+
 and then it 

is oxidized to Fe
3+

 by dissolved oxygen and finally it hydrolyses to form the hydroxide [11,18]. 


 2eFeFe

2
(reaction of anode) 

 
(Eq.1) 

 


 2OHH2eO2H 22  (reaction of cathode) 

 
 (Eq.2) 

 
Likewise, direct electrochemical reduction of metal cations (Me

n+
) may occur at the cathode surface (Heidmann 

and Calmano, 2008): 

Mene Me
n







 (reaction of cathode) 

 
(Eq.3) 

 
Furthermore, the hydroxide ions formed at the cathode increase the pH of the wastewater thereby inducing the 
precipitation of metal ions as corresponding hydroxides and co-precipitation with iron hydroxides (Kobya et al., 
2010): 

n(s)

n
Me(OH)nOH Me 





 (reaction of in the solution) 

 
(Eq.4) 

 

O2H4Fe4HO4Fe 2
3

2
2




(reaction of in the solution) 

 
(Eq.5) 

 


 3HFe(OH)O3HFe 32

3
 (reaction of in the solution) 

 
(Eq.6) 

 
EC process uses an electrical current to produce metal ions in solution or wastewater and the contaminants 
present in wastewater are stabilised in solution by electrical charges. When metal ions (trivalent ions in most 
cases) provided by EC process are neutralized with ions of opposite electric charge of the suspended matters 
(the surface charge is usually negative for pH above 3), they become unstable and precipitate to solids of a high 
stability. The electrochemical process appears as ideal to take advantage of the combined production of 
polyvalent cations by oxidation of sacrificial anodes e.g. Fe, and flotation of the pollutants to the solution surface 
where it can be more easily collected and removed. The metal ions can react with the hydroxyl ions produced at 
the cathode during gaseous H2 evolution, to yield insoluble hydroxides which adsorb pollutants out of the solution. 
The Fe(OH)n(s) remains in the aqueous stream as a gelatinous suspension which can remove the pollutants from 
the wastewater by either complexation or electrostatic attraction followed by coagulation. It also contributes to 
coagulation by neutralizing the negatively charged colloidal particles which have been reported to be more 
compact than sludge obtained by chemical methods [8, 11]. 
 
 

3. Material and methods 
 
Characterization of cooling wastewater 
The cooling wastewater is obtained from an iron and steel industry in Turkey. The wastewater is analyzed 
according to the Standard Methods after the sample collection (APHA, 1998). Characteristics of the cooling 
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wastewater are as follows: pH = 7.6, conductivity = 1.72 mS/cm, TSS = 170 mg/L, Zn = 28.2 mg/L, Si = 9.10 
mg/L, Mn = 8.75 mg/L , Fe = 0.90 mg/L, Ba = 1.40 mg/L,  Cu = 0.70 mg/L, Ni = 0.25 mg/L, Pb = 0.15 mg/L, As = 
0.015 mg/L, COD = 75 mg/L, TOC = 26 mg/L and TSS = 420 mg/L. 
 
Experimental apparatus and instruments 
The EC reactor (electrocoagulator) made of plexiglas with the dimensions of 65 mm width × 65 mm length × 110 
mm depth has 465 mL volume. The electrocoagulator consisted of four monopolar parallel mode is connected 
rectangular Fe plate electrodes of 99.5% purity as two anodes and two cathodes of the same dimensions (74 mm 
length×50 mm width ×2 mm thickness). The total effective electrode area is 220 cm

2
 and the spacing between the 

electrodes is 10 mm. The wastewater in the electrocoagulator is mixed at 300 rpm with a magnetic stirrer during 
EC process (Heidolp MR 3000D).  
 
Experimental procedure and analysis 
Before each run, the impurities on the Fe electrode surfaces are removed by mixing HCl-hexamethylenetetramine 
aqueous solution [10]. The Fe electrodes are placed into in the EC reactor after being dried and weighted. Then, 
350 mL of the cooling wastewater solution is  placed into the EC reactor. The electrodes are connected to a digital 
dc power supply (Agilent 6675A model: 120 V, 18 A) operated at galvanostatic mode, and the EC is started after 
adjusted to a desired value. At the end of the EC experiment, the solution from EC reactor was filtered by 
micropore membrane filter with the pore diameter of 0.45 μm and then is analyzed. At the end of the run, Fe 
electrodes are washed thoroughly with water to remove any solid residues on the surfaces, dried and re-
weighted. Amount of sludge produced after the EC process is determined after the sludge is placed in an oven at 
105 °C for 24 h. 
 
The metals, TSS, COD and TOC analysis are conducted by the procedures described in the Standard Methods 
for Examination of Water and Wastewater [20]. The metal concentrations are measured in using ICP Optical 
Emission Spectrometer (PerkinElmer Optima 7000 DV model). The COD analysis is conducted according to the 
closed reflux colorimetric method reading UV-vis spectrophotometer (PerkinElmer Lambda 35). The contents of 
TOC are determined through combustion of the samples at 6808C using a non-dispersive IR source (Tekmar 
Dohrmann, Apollo 9000). The accuracy of these measured values for metals, COD and TOC is estimated around 
2%. pH is measured using a pH meter (Hach Lang HQ 40d), and the conductivity is determined with a 
conductivity meter (Mettler Toledo 7100e). All the inorganic chemicals used are analytical grade and all reagents 
are prepared in deionised water. 

 

4. Results and discussion 
 
Current density (CD = i/Aelectrode, A/m

2
) is important parameter for controlling the reaction rate in the EC process 

[18,21]. Current density not only determines the coagulant dosage rate but also the bubble production rate and 
flocs growth which can affect treatment efficiency of the process since the current density increases the efficiency 
of ion production on the anode and cathode according to Faraday’s law (Eq. 7). Therefore, this study involves an 
increase in flocs production in the solution and hence an improvement in the efficiency of metal ions removals. 
Generally an increase in current density causes the anodic oxidation to take place more readily which in turn 
favours formation of amorphous iron hydroxides species adequately in the vicinity of the electrode as well as in 
the bulk solutions. 

vF

Mti

C
x  xz

xx
FeEC

electrode
  

 
(Eq. 7) 

 
where Celectrode is electrode consumption (kg/m

3
), i is current (A), tEC is the operating time (s) and v is the volume 

(m
3
) of wastewater, MFe is molecular mass of iron (55.85 g/mol), z is number of electron transferred (z = 2) and F 

is Faraday’s constant (96487 C/mol). 
 

A series of experiments for the cooling wastewater were conducted with applied current density of 5-15 A/m
2
 and 

operating time of 0-40 min at constant initial pH of 7.6. Table 1 shows treatment efficiencies of the cooling 
wastewater with respect to current density and operating time. Removal efficiencies of Zn, Cu, Ni, Ba, As, Pb and 
Fe from the cooling wastewater are increased hardly with increasing of current density whereas maximum 
removal efficiencies of Si and Mn are observed at current density of 15 A/m

2
. At this current density and operating 

time of 40 min is required for the removal of Si and Mn under the permissive levels. However, a prolonged 
treatment at current density of 15 A/m

2
 and 40 min would increase the amount of metallic sludge, energy and 

electrode consumptions, resulting in an increase in operating costs. Removal efficiencies of COD and TOC with 
operating time in the EC process are also hardly changes with increasing of current density (Table 1).  
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Table 1. Changes of current density and removal efficiencies of COD and TOC with operating time in the EC 

process. 

CD CMetal Operating time (min) Removal 

(A/m
2
) (mg/L) 0 5 10 15 20 30 40 Re (%) 

 
 
 
 
 

5 

Zn 28.20 6.20 4.10 2.15 1.24 0.40 0.10 99.7 

Si 9.10 7.80 6.95 6.10 4.25 2.73 1.90 79.1 

Mn 8.75 7.20 4.43 2.86 1.70 1.30 0.70 92.0 

Fe 0.90 0.85 0.69 0.55 0.39 0.20 0.15 83.3 

Ba 1.40 1.25 0.95 0.60 0.45 0.30 0.14 90.0 

Cu 0.70 0.60 0.50 0.30 0.25 0.10 0.05 92.9 

Ni 0.25 0.23 0.17 0.11 0.07 0.03 0.01 96.0 

Pb 0.15 0.12 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 93.3 

As 0.015 0.010 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 93.3 

TOC 26 24 20 18 16 16 14 46.2 

COD 75 72 69 64 60 56 52 30.7 

 
 
 
 
 

10 

Zn 28.20 2.45 1.85 0.95 0.60 0.24 0.06 99.8 

Si 9.10 7.60 6.15 5.68 3.75 2.06 1.18 87.0 

Mn 8.75 6.04 2.71 1.25 0.73 0.26 0.10 98.9 

Fe 0.90 0.83 0.65 0.42 0.29 0.18 0.11 87.8 

Ba 1.40 1.10 0.84 0.56 0.35 0.24 0.14 90.0 

Cu 0.70 0.55 0.45 0.28 0.21 0.10 0.06 91.4 

Ni 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.02 0.01 96.0 

Pb 0.15 0.13 0.10 0.08 0.02 0.01 0.01 93.3 

As 0.015 0.009 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 93.3 

TOC 26 23 20 18 17 14 14 46.2 

COD 75 71 63 59 52 48 46 38.7 

 
 
 
 
 

15 
 

Zn 28.20 0.29 0.16 0.11 0.09 0.06 0.02 99.9 

Si 9.10 5.20 4.20 3.70 2.60 0.85 0.25 97.3 

Mn 8.75 3.40 1.87 0.65 0.25 0.09 0.04 99.5 

Fe 0.90 0.75 0.40 0.20 0.15 0.10 0.01 98.9 

Ba 1.40 0.75 0.40 0.25 0.13 0.07 0.03 97.9 

Cu 0.70 0.45 0.35 0.25 0.10 0.05 0.02 97.1 

Ni 0.25 0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 0.01 96.0 

Pb 0.15 0.11 0.08 0.06 0.03 0.01 0.01 93.3 

As 0.015 0.010 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 93.3 

TOC 26 22 20 18 16 14 14 46.2 

COD 75 67 50 45 40 40 40 46.7 

 
 
Others studies have shown that at pH 8.0, the molar concentrations of soluble Si and Mn (controlled by 
hydroxides) is much higher than that of Cu, Pb, As, and Zn. As seen from Table 1, the other metal ions except for 
Si and Mn are the easiest metals removed by the EC process. Indeed, it takes operating time of 40 min and 
current density of 15 A/m

2
 for the electrocoagulator to reach residual metal concentrations below the limiting 

recommended values. According to Table 2, the maximum removal efficiencies of all pollutants (especially Si and 
Mn) from the cooling wastewaters are obtained at current density of 15 A/m

2
 and operating time of 40 min. The 

Mn
2+

 removal efficiency by the EC process exceeds higher than 99.5% (100 mg/L Mn
2+

 in the solution) at 
operating conditions (pH >7.0, 9.4 A/m

2
 and 30 min) in the literature [22]. It is found that the Mn

2+
 removal 

efficiency by the EC is enhanced when the applied current density and the operating time increase and might be 
determined to the precipitation of Mn-hydroxide at the cathode, which started at pH 7-8. Likewise, when the 
applied current density is sufficiently high such that the kinetic and activation of overpotentials can be 
compensated to liberate Fe

2+
 from the iron anodes, these ferrous ions immediately participate in charge 

neutralization with the silica particles already migrated to the vicinity of the anodic surfaces (Eq. 1). This directly 
leads to particle destabilization and subsequently coagulation, forming flocs that mostly redeposit onto the anodic 
plates through electrostatic attraction [23] 
: 

(Fe
2+

 + SiO
-Flocs(  ) 
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(Eq.8) 
The iron hydroxide/hydroxyl species are not coagulated with the silica particles through charge neutralization as 
identified in mechanism, but they can capture or bind to the particles by complexation or bridging, and eventually 
co-precipitate. This mechanism is mainly responsible for the “sediment sludge”. 
 
Initial pHi of the cooling wastewater is 7.6. On the other hand, final pHf values for the cooling wastewater after the 
EC operation at operating time of 40 min at 5, 10 and 15 A/m

2
 are measured as 7.8, 7.9 and 8.2, respectively. 

Hence, insoluble metal hydroxides as Me(OH)n(s)  are precipitated as increase in solution pH during the EC 
process. These results shows that increased of pH during the EC process is very important for treatment of 
pollutants from the cooling wastewater. 
 
At the same time, ferrous ions are produced by anodic dissolution (Eq.4), which reacts with hydroxide ions in 
solution to produce Fe(OH)2. Ferrous hydroxide particles are produced up to a sufficient concentration to initiate 
polymerization or condensation reactions illustrated by the following reaction (Eq.9). 
 

OHFe(OH)O(OH)FeFe(OH)Fe(OH)
222   

(Eq. 9) 
 

The appearance of polymeric complexes [Fe2(O)(OH)2] allows removing of metallic pollutants from cooling 
wastewater, mainly by adsorption mechanism. The hydroxide polymeric complexes have a considerable sorption 
capacity (Meunier et al., 2006). Likewise, the monomer Fe(OH)2 can directly react with metallic pollutants by 
surface complexation or co-precipitation (as described by reaction (10) 
 





 zHMe(O)Fe(OH)MeFe(OH) (s)zz)(2

z
2  

 
(Eq. 10) 

 
Eq. (10) is quite similar to that proposed by Munier et al., [24], while describing the mechanism of pollutant 
removal from solution during the EC process (Me: metal ions).These authors reported that, during the EC 
process, the dissolved pollutant can be removed by surface complexation or electrostatic attraction. Eq. (11) 
illustrates the surface complexation in which the pollutant can act as a ligand (L) to bind a hydrous iron moiety: 
 

OHOFe-L(HO)OFe H-L
2(s)(s)(aq)

  

 
(Eq. 11) 

 
In the treatment of current density of 15 A/m

2
 and operating time 40 min in the EC process of the cooling 

wastewater was showed as red-greenish precipitate. Under these conditions, higher dissolution of electrode 
material (Faraday’s law) with high rate of formation of monomeric and/or polymeric iron hydroxides result in 
significant improvement in metal ions removals from the cooling wastewater mainly due to co-

precipitation/adsorption like, n(s)Me(OH) , 
(s)zz)(2

(Me)(O)Fe(OH)


 and (s)OFeL   species. Indeed, when 

cooling wastewater contained low concentrations of different metals, several reactions was occurred precipitation, 
co-precipitation and adsorption of metals with ferrous hydroxides. There was probably a good affinity between the 
metal ions and ferrous hydroxides. It is to be noted that, metals were mainly removed by precipitation, co-
precipitation and adsorption using EC process. This effect was also observed by other researchers during EC 
process with industrial wastewater containing metal ions [25, 18, 26]. 
 
In this preliminary economic investigation, the operating cost of the treated cooling wastewater (OC, €/m

3
) can be 

calculated by considering three parameters as major cost items [18, 27]: amount of energy, electrode material 
consumptions and chemicals consumed in the process  

OC = 0.095 xCenergy + 0.85 xCelectrode 

(Eq. 12) 

where Cenergy (kWh/m
3
) and Celectrode (kg Fe electrode/m

3
) are consumption quantities for treatment of the cooling 

wastewater which are obtained experimentally. Prices for electrical energy and electrode material are given for 
Turkish market in December 2011 as 0.095 €/kWh and 0.85 €/kg Fe, respectively. Cenergy consumption is 
calculated with the following equation: 

v

tiU
C

EC
energy

xx
  



Topcu-Sulak M., Akyol A., Demirbas E. and Kobya, M. 

 
1092 

(Eq.13) 
where U is cell voltage (V), i is applied current (A), tEC is the operating time (h) and v is the volume (m

3
) of 

wastewater. Energy consumptions for current density of 5, 10 and 15 A/m
2
 at operating time of 40 min are 

calculated as 0.319, 0.965 and 2.012 kWh/m
3
, respectively. Moreover, the energy costs for these current 

densities are 0.030, 0.092, and 0.191 €/m
3
, respectively. The experimental electrode consumptions for these 

current densities at operating time of 40 min are calculated as 0.351, 0.724 and 1.123 kg/m
3
, respectively. 

Theoretical (Eq.7) and experimental electrode consumptions after 40 min of the EC process at 15 A/m
2
 (i = 0.33 

A, Uaverage = 3.20 V) are calculated as 0.655 kg/m
3
 and 1.123 kg/m

3
, respectively. As a result, the actual or 

experimental electrode consumption can be greater than the theoretical value. Hence, the current efficiency (CE = 
(Celect,exp./Celec,theor.)x100) is calculated as 172%.Obviously, besides electrochemical reactions, chemical reactions 
also contribute significantly to the dissolution of Fe electrodes to generate coagulant Fe

2+
 in the EC process for 

the cooling wastewater. After being dried at 105°C for 24 h, the amounts of the sludge per treated wastewater 
produced in the EC process for current densities of 5, 10 and 15 A/m

2
 at operating time of 40 min are 0.315, 

0.663, 0.982 kg/m
3
, respectively. The components of the sludge include suspended solids in the cooling 

wastewater as well as produced metal hydroxides during the EC process. As a result, the operating cost (energy 
cost of 0.191 €/m

3
 and electrode cost of 0.956 €/m

3
) of EC process at the optimum operating conditions (CD = 15 

A/m
2
 and tEC = 40 min) is calculated as about 1.15 €/m

3
 for treated cooling wastewater.  

 

5. Conclusion 

Electrocoagulation treatment of cooling wastewater from an iron and steel manufacturing plant is investigated. 
The results shows that the EC process with Fe electrode could successfully treat pollutants (dissolved metal ions) 
from the cooling wastewater from the iron and steel industry. Current density and operating time are identified as 
major variables that significantly affect for the removal efficiencies of pollutants. The EC process of the cooling 
wastewater is able to realize over 99% metal ions removal efficiency with an applied current density of 15 A/m

2
 in 

operating time of 40 min. Optimum operating conditions are determined as 15 A/m
2
 and 40 min. Removal 

efficiencies and operating cost under the optimum conditions are obtained for efficiency of >93% and about 1.15 
€/m

3
 for all metal ions from the cooling wastewater. These conditions are considered as optimum operating 

conditions which meet sewage discharge standards for removal of these pollutants. The mechanisms responsible 
for removing pollutants from the cooling wastewater are co-precipitation and adsorption of metals from 
wastewater solution. The treated effluent wastewater is clear and can be considered for recycling in the cooling 
process. 
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Abstract 
 

In this study; with the purpose of evaluating hazardous waste generation form iron and steel industry and the best 
practices for their management, a site investigation coupled with literature survey was performed. Firstly; a 
complete material flow analysis was carried out to assess the generation of hazardous wastes from iron and steel 
industry. Then, types and amounts of hazardous wastes that arise from each process step in steel production 
were evaluated and hazardous waste generation factors (hwgf) for these wastes were determined. It was found 
out that there are five different types of hazardous wastes form steel manufacturing of which are sludge from coke 
oven containing tar, other sludges from coke oven, stack gas treatment sludge, mill scale and flue dust. Among 
these wastes, flue dust appeared to be major one as it is produced at larger quantities with the high hwgf of 48,5 
(kg/ton steel produced) respectively. Secondly; cleaner production options for a better management of these 
hazardous wastes were evaluated considering the current applications in the pilot plant and also the relevant best 
available techniques given in the literature. After a detailed assessment of the cleaner production options for the 
management of the hazardous wastes, three alternatives have been identified as appropriate for the pilot plant 
which are hydrocyclone use and hot briquetting for zinc containing blast furnace and basic oxygen furnace stack 
gas treatment sludge and separating mill scale oil with centrifugal force. 

 
Keywords: Iron and steel industry; hazardous waste generation; best available techniques; cleaner production 

options 
 

1. Introduction 
 

Iron and steel sector has a very substantial role in Turkish Economy with the share of 10% in Turkey’s total 
exports in 2010. According to the statistics published by World Steel Association [1], Turkey was the tenth crude 
steel producer in the world with the production of 29.1 million tones/year in 2010 and 28.1 million tones/10 months 
in 2011. Although there was a decrease in the production in 2009 due to the economical crisis in all over the 
world, Turkish Steel Industry achieved a substantial increase in 2010 of %15.1 [2].  
 
In Turkey; steel is produced by three integrated plants and more than 20 arc furnaces. Integrated iron and steel 
production that uses iron ore generates large quantity of hazardous wastes through coke making, sintering, iron 
making (Blast Furnace), steel making (Basic Oxygen Furnace), casting and hot rolling processes. The typical 
hazardous wastes from the industry include flue gas dust, stack gas treatment sludge and mill scale, all of which 
are iron based. Environmentally sound management of these wastes is a difficult task due to their huge amount. 
In the development of an effective and environmentally sound hazardous waste management system for any 
industrial activity, it is crucial to know the amount and composition of the hazardous wastes generated. 
 
The main policy in waste management in developed countries as well as in Turkey, is to apply the waste 
hierarchy principle. This principle provides a framework for waste disposal practices and defines the following 
priority order: prevention; re-use; recycling; and disposal. In accordance with this, the Turkish waste legislation 
requires encouragement to be given to the reuse, recycling and recovery of hazardous wastes. The EU’s 
Industrial Emissions Directive (2010/75/EU) (former Integrated Pollution Prevention and Control Directive, 
96/61/EC) that defines the requirements for the minimization of pollution from various industrial activities 
necessitates either by reduction of hazardous characteristics or reduction of hazardous waste amount directly by 
process modifications or end of pipe treatment techniques based on best available techniques (BAT) which are 
the most effective techniques to achieve a high level of environmental protection. 
 
In this context, numerous sectoral reference documents (BREFs) have been published by the EU’s IPPC Bureau 
on BAT to set up an information exchange between industry and Member States regarding BAT. BREFs are the 
main reference documents used by competent authorities in Member States when issuing operating permits for 
the facilities that have an important pollution potential in Europe. The new IPPC Directive; Directive on Industrial 
Emissions (2010/75/EU) that has been adopted on November 2010, requires industrial installations to adopt BAT 
that are defined in BREFs. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:EN:PDF
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It is known that most of the hazardous wastes produced in iron and steel sector can be recycled back to the 
system again. However due to the hazardous nature of some impurities existing in these wastes, their 
recirculation may not be possible or may be limited. With the application of BAT, these impurities can be reduced, 
thus their recycle and or reuse may be possible. Such practices may cause not only a reduction in disposal costs 
but also may reduce raw material consumption.   
 
The objective of this study is to determine the types and amounts of hazardous wastes arising from integrated 
iron and steel industry in Turkey and evaluate the most suitable BAT for these wastes with the aim of providing 
better hazardous waste management practices for Turkey in case of integrated iron and steel production. To this 
end, a pilot plant representing Turkish integrated iron and steel plant was selected and an on-site study was 
conducted in order to make an inventory of hazardous waste generation and to calculate hazardous waste 
generation factors. Moreover; using BREF on Iron and Steel Production (for sintering, coke making, blast furnace, 
basic oxygen furnace and casting) [3], and BREF on Ferrous Metal Processing (for rolling) [4], possible BAT 
options were identified for the pilot plant in consideration. 

 

2. Methodology 
 

The study was carried out in an integrated iron and steel plant having a production capacity of 3.7 million 
tons/year crude-steel (in 2010) which is representative for Turkey. The study was consisted of four parts 
presented below. 
 
In the first step, a literature review was carried out in order to understand the manufacturing processes and the 
origin of hazardous wastes. All the unit processes in steel manufacturing were considered, major inputs to and 
outputs from the processes were identified and detailed process flow diagrams were prepared. During these 
studies, EU BREF Documents were mostly used.  
 
At the second step; a number of technical trips were made to the pilot plant and the processes applied were 
reviewed considering hazardous waste generation as of primary concern. All the inputs and outputs of each 
process step in the pilot plant were evaluated and their flowrates were determined. In order to make sure that 
flowrates gathered from the relevant department are correct; comprehensive mass balance calculations were 
made. Then, all wastes associated with each processes were identified; their type and quantity, as well as 
disposal methods were determined. Hazardous waste generation points in the production processes of the plant, 
how they are formed and which content make them hazardous were determined. With all these information, the 
wastes generated from the pilot plant were coded using the waste codes listed in Annex 4 to the Regulation for 
the General Principles of Waste Management (Official Gazette numbered 26927, dated 05.07.2008).  
 
Evaluation of hazardous waste generation factors (HWGF) was the third step in the study. After site evaluations, 
the HWGF were calculated simply by considering the yearly generation rate of each hazardous waste stream and 
the yearly steel production of the factory.  
 
Lastly, after the evaluation of all hazardous waste streams from the plant, potential techniques applicable for the 
minimization of hazardous waste generation were identified. In doing so; BREF documents were considered as 
the main references, possible BAT or cleaner production (CP) alternatives were determined; and during technical 
trips to the pilot plant, applicability of these CP alternatives was discussed with the technical staff of the pilot plant. 
Finally; BAT or CPs applicable under local conditions for the hazardous waste produced form integrated iron and 
steel plants were determined.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 1. Flow scheme and HW generation points of integrated iron and steel production 

3. Results 
 

3.1. Types and Sources of Hazardous Wastes Generated  
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After a number of technical trips to the pilot plant, detailed process flow diagrams were prepared, flowrates of all 
the streams were determined, mass balance calculations were made; and on this basis, hazardous waste 
generation rates were evaluated (results are not presented here). Flow scheme of the pilot integrated iron and 
steel plant is presented in Figure 1. As seen, the production process is conventional integrated iron and steel 
production that consists of seven sub-processes; sintering, pelletization, coking, blast furnace, basic oxygen 
furnace, casting and rolling. There is no peletization unit in the pilot plant as the plant prefers the use of ready-
made pellets.  
 
On-site evaluations in the pilot plant indicated that there are five major hazardous waste streams generated. 
These wastes are listed in Table 1 with their codes determined based on categorization given in the Annex 4 to 
the Regulation for the General Principles of Waste Management. Figure 1 presents the processes in which these 
waste streams are generated. In the “Regulation of General Principals of Hazardous Wastes Management”, 
hazardous wastes from integrated iron and steel production is listed under the titles of “0506-waste from the 
pyrolytic treatment of coal” (including coke oven) and “1002-wastes from the iron and steel industry”.  
 

Table 1. Hazardous waste types generated in iron and steel production 
 

Code  Waste Type Waste Definition  Waste Origin 

0506 Waste from the Pyrolytic Treatment of Coal 

050601 Acid Tars Sludge From Coke Oven 
Containing Tar 

Coke Oven 
050603 Other Tars 

1002 Wastes from the Iron and Steel Industry 

100207 
Solid Wastes From Gas Treatment 
Containing Dangerous Substances 

Flue Gas Dust Blast Furnace 

100211 
Wastes from Cooling-Water 
Treatment Containing Oil 

Mill Scale Hot Rolling Mill 

100213 
Sludges and Filter Cakes from Gas 
Treatment Containing Dangerous 
Substances 

Stack Gas Treatment 
Sludge 

Sintering, Blast Furnace, 
Basic Oxygen Furnace 

 

As shown in Figure 1, hazardous wastes entitled “acid tars” and “other tars” are generated from coking process; 
while wastes from flue gas treatment entitled “solid waste from gas treatment” and “sludge and filter cakes from 
waste treatment” originate from all three sintering, blast furnace and basic oxygen furnace stages. Casting and 
rolling stages appear to generate only the hazardous waste stream named “sludges and filter cakes from gas 
treatment containing dangerous substances”. In the proceeding paragraphs, each waste is further described in a 
way that identifies hazardous properties.  
 
Acid tars and other tars 
 
These wastes arise from coke oven plant during coke oven gas treatment. Coke oven gas includes coke particles 
and tar, which are removed from coke gas by means of some physical operations. This mixture of coke particles 
and tar are removed from decanter in sludge form. This hazardous waste has the code 050601 if it contains acid; 
otherwise its code is 050603.  
 
Flue dust and stack gas treatment sludge 
 
Blast furnace, basic oxygen furnace and sinter plant top gases contain large amounts of iron dust. Iron dust can 
be removed from top gases either by dry methods (bag filter, electrostatic precipitator) or by wet methods 
(scrubber). If gas treatment is by dry methods; collected dust waste is coded as 100207. When wet methods are 
applied, the collected dust is in the form of a sludge with the code of 100213. Collected dust or gas treatment 
sludge from sinter plants is hazardous due to its high alkali content, and dusts and sludges from blast furnace and 
basic oxygen furnace are hazardous due to their high heavy metal content [5]. The heavy metal that exists in 
these wastes at relatively high concentrations is zinc. In the Literature, it is learned from the technical staff of the 
plant that the recirculation of sludge from blast furnace and basic oxygen furnace gas treatment may be limited by 
its high zinc content.  
 
Oily mill scale 
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During hot rolling, water is used to clean semi-finished product (slab or bloom) from mill scale and to cool it. 
During these process, water is passed through the rolling machines thus gets contaminated by oil and oily mill 
scale. Cooling water containing oily mill scale is treated by chemical precipitation, its oil content is removed and 
then recirculated back to the process for use in cooling towers. Oily mill scale sludge removed from water is a 
hazardous waste due to its oil content and has the code of 100211. Its recirculation to the system may be limited 
due to its high oil content. 

 
3.2. Hazardous Waste Generation Factors (HWGF) 

 
For all hazardous wastes produced in the pilot plant, HWGFs (in kg/ton steel produced) were calculated by 
dividing yearly generated hazardous waste amounts by yearly steel production. The results are presented in 
Table 2. As shown, the highest specific hazardous waste generation (or HWGF) is for “stack gas treatment sludge 
with the code of 100213”, generated from sintering, blast furnace and basic oxygen furnace units; and the lowest 
hazardous waste generation is from coke oven as “sludge containing tar” (coded 050603). “Stack gas treatment 
sludge” is generated at high rates from the units indicated above, because the plant mostly applies wet methods 
for flue gas treatment. In sinter plant and in blast oxygen furnace, flue gas treatment is only by wet methods 
whereas in blast furnace both wet and dry methods are used. The second highest HWGF was estimated for the 
flue gas dust from blast furnace as 8 kg/ton steel produced. On the other side, the generation rate for “mill scale” 
waste from the hot rolling stage was evaluated as 4.2 and 7.9 kg/ton steel, for bloom and slab, respectively. The 
distribution of hazardous waste generation among different waste types is shown in Figure 2.  
 
Based on the HWGF estimated for individual hazardous wastes, specific total hazardous waste generation for the 
pilot plant was estimated as 69 kg/tones steel. When the steel production of the pilot plant in the year 2010 is 
considered, the yearly hazardous waste generation appears as 255,000 tones of which 70 % is stack gas 
treatment sludge. The remaining 30 % is distributed between other four types of wastes. 
 
When hazardous waste produced at different production steps were compared, it is seen that the coke oven is 
with the smallest share while sintering, blast furnace and basic oxygen furnace are responsible for the highest 
generation (Table 2). 
 

Table 2. Hazardous Waste Generation Factors 

 

Code Waste 
HWGF(kg/ton steel 

produced) 

050601 

Sludge from Coke Oven 

Not produced in the 
pilot plant 

050603 0.42 

100207 Flue Dust from Blast Furnace 8 

100211 Mill Scale from Rolling 
4.2 ( for bloom) 

7.9 (for slab) 

100213 
Sludge from the treatment of stack gases from 
Sintering, Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace 

48.5 

 TOTAL 69.02 
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Figure 2. Hazardous waste generation by type 

 
 
3.3. Cleaner Production Options 

 
As presented above, all production steps in the iron and steel industry produce a vast amount of 
hazardous waste that requires special care. To solve this problem or to minimize the pollution from 
hazardous wastes, a series of possible cleaner production options that will result in significant 
reductions in the release of hazardous wastes were identified based on the BAT options evaluated 
from the literature and from the field study (Table 3). The following paragraphs introduce these cleaner 
production options with their expected benefits. 
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Table 3. Cleaner Production Options 
 

Cleaner 
Production  

Options 

Target 
Waste 

Process 
Process 

introduction 
Benefit/s 

CP1 Stack gas 
treatment 
sludge and 
flue dust 

Use of hydrocyclone 
following blast furnace and 
basic oxygen furnace stack 
gas treatment process 

Reducing Zn 
content of 
sludge or dust 

 Reduce iron containing 
hazardous waste 
amount 

 Increase iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
recycled to the sinter 
plant.  

 Recovery of this 
valuable metal from 
this hazardous waste. 

CP2 Stack gas 
treatment 
sludge and 
flue dust 

Hot briquetting of stack gas 
treatment sludge following 
basic oxygen furnace stack 
gas treatment process 

Reducing Zn 
content of 
sludge or dust 

 Reducing iron 
containing hazardous 
waste amount  to be 
disposed  

 Increasing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
recycled to the sinter 
plant.  

 Recovery of this 
valuable metal from 
this hazardous waste. 

CP3 Stack gas 
treatment 
sludge 

Using 
Unpainted/ungalvanized 
scrap in basic oxygen 
furnace 

Reducing Zn 
content of 
sludge  

 Reducing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
disposed  

 Increasing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
recycled to the sinter 
plant.  

CP4 Oily mill 
scale from 
hot rolling 
mill 

Heating of oily mill scale 
from hot rolling mill 

Reducing oil 
content of mill 
scale  

 Reducing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
disposed  

 Increasing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
recycled to the sinter 
plant.  

CP5 Oily mill 
scale from 
hot rolling 
mill 

Solvent utilization to 
separate oil and mill scale 

Reducing oil 
content of mill 
scale  

 Reducing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
disposed  

 Increasing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
recycled to the sinter 
plant.  

CP6 Oily mill 
scale from 
hot rolling 
mill 

Separating mill scale oil 
with centrifugal force 
 

Reducing oil 
content of mill 
scale  

 Reducing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
disposed  

 Increasing iron 
containing hazardous 
waste amount to be 
recycled to the sinter 
plant.  
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CP 1. Hydrocyclone Use 
 
It is a method to reduce zinc content of blast furnace and basic oxygen furnace flue dust or sludge. By means of 
hydrocyclone use, following blast furnace and basic oxygen furnace stack gas treatment process, a zinc-rich and 
a zinc-poor sludge can be separated from each other. The zinc is mainly present in very small particles. In this 
method, small particles containing high zinc collected in overflow, where low zinc containing large particles 
collected in underflow. The sludge from the underflow is sent to the sinter plant to be reused in the system. The 
high zinc containing sludge from the overflow is stored or landfilled. It may be sent to zinc recovery facilities 
according to its zinc content.  
 
CP 2. Hot Briquetting 
 
This method is for zinc problem as well. In this method dust is physically shaped as cylindrical briquettes and sent 
to basic oxygen furnace. Recycling dust progressively enriches the zinc concentration. When the dust briquettes 
have reached to a certain level, it will be sent to zinc recovery. By means of this method, zinc content of the dust 
can be reached to 20-25%.  
 
CP 3. Using Unpainted/Ungalvanized Scrap 
 
The reason behind the zinc content of the dust form BOF is galvanized and painted scrap utilized. Using 
unpainted or ungalvanized scrap provides low zinc containing sludge or dust. However during the discussion with 
the technical staff of the pilot plant it is learned that to obtain unpainted or ungalvanized scrap in Turkey is almost 
impossible. For this reason this method is not suitable for conditions in Turkey. 
 
CP 4. Heating of Oily Mill Scale 
 
If the oily mill scale is heated up to 800°C, oil will be volatilized, clean mill scale is left. However this is an energy 
consuming method and may cause emission problems. This method is not economically and environmentally 
feasible. 
 
CP 5. Solvent utilization 
 
To separate oil and mill scale from each other, solvent may be used. However this method generates waste water 
containing solvent and oil. This method is not economically and environmentally feasible. 
 
CP 6. Separating mill scale oil with centrifugal force 
 
This is a method planned to be applied in the pilot plant. The working mechanism of the separation machine is 
centrifugation. Oil and mill scale is separated from each other by centrifugal force. 
 
Screening of the cleaner production or BAT options from the technical, environmental, economic feasibility and 
difficulty of implementation perspectives by a group of experts from the plant revealed that only three of the 
options ripe for implementation: hydrocyclone use and hot briquetting for Stack gas treatment sludge, and flue 
dust; separating mill scale oil with centrifugal force for oily mill scale.  
 
In the consideration of above-mentioned explanations, it can be mentioned that although there are plenty of 
methods for all hazardous wastes from integrated iron and steel production (except for the ones from coke oven), 
only some of them are economically and environmentally feasible and suitable under local conditions. In other 
words there are 3 different BAT to be applicable for the pilot plant and also for other integrated iron and steel 
plants in Turkey. However considering waste generation factors of their related hazardous wastes, among these 3 
alternatives hydrocyclone use and hot briquetting are more substantial for the pilot plant.  

 

4. Conclusions 
 

The outcomes presented in this paper are a result of a comprehensive study which aims to evaluate the types 
and amounts of hazardous wastes of an integrated iron and steel plant representative for Turkey. Based on the 
evaluations carried out in the pilot study, it was determined that the major hazardous wastes from iron and steel 
manufacturing are; stack gas treatment sludge that may originate from sintering, blast furnace, basic oxygen 
furnace and flue gas dust from blast furnace. However, other hazardous waste streams; mill scale from rolling and 
sludge from coke oven cannot be overlooked as these two wastes are also produced at large quantities. It was 
concluded that specific hazardous waste generation in steel manufacturing in Turkey is about 69 kg/ton steel 
based on the data gathered from the pilot plant. Furthermore, it was estimated that stack gas treatment sludge 
account for 70 % of this total hazardous waste generation.  
 
I. an assessment of the cleaner production options for the management of the hazardous wastes from iron and 
steel industry and their applicability to the pilot plant has revealed that three alternatives are appropriate for the 
pilot plant from the economic, technical, and environmental feasibility perspectives. these are the use of 
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hydrocyclone and hot briquetting for stack gas treatment sludge and flue dust and separating mill scale oil from 
hot rolling mill with centrifugal force. however considering waste generation factors of their related hazardous 
wastes, two of them which are hydrocyclone use and hot briquetting were determined to be more substantial for 
the pilot plant. 
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One of the major challenges for drinking water treatment is to control disinfection by-products (DBPs) formation. 
DBPs are possible human carcinogen and genotoxic and are formed by the reaction of disinfectants with natural 
organic matter (NOM). Removal of the DBPs precursors (i.e., NOM) before any disinfectant addition has been the 
most common strategy to control DBPs formation. Steel slag, by product of steel industry, was tested for the 
adsorptive removal of NOM from a raw drinking water source (Myrtle Beach) with high specific UV absorbance 
(SUVA254) value in this study. According to best literature knowledge of the authors, steel slag has not been 
tested yet for NOM removal. As-received and washed steel slag particles were used for adsorption experiment. 
Steel slag samples were separated into six particle size fractions (<180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000, 
and 1000-1180 μm) to study the particle size effect in detail. Adsorption kinetic and isotherm experiments were 
conducted in batch, completely-mixed reactors. Kinetic experiments showed that adsorption time of 20 h was 
sufficient to achieve the equilibrium condition. Freundlich isotherm model was used to explain the sorption 
characteristics of NOM onto steel slag. The adsorption capacity of steel slag particles for NOM ranged between 
0.19-1.94 mg dissolved organic carbon (DOC)/g. The highest NOM uptakes were found with the smallest size 
fraction (<180 µm) of steel slag particles. Maximum UV absorbance and DOC reductions were 90% and 65%, 
respectively. Removal efficiencies for both UV absorbance and DOC decreased around 10% after pre-washing of 
steel slag particles. However, pre-washing of steel slag particles was necessary due to the release of various 
ions/compounds which were found to increase pH, conductivity and alkalinity. According to the literature, UV 
absorbing fractions of NOM are most problematic fractions (i.e., precursor) towards the DBPs formation. 
Therefore, steel slag could be used in place of commercial adsorbents to control DBPs formation based on high 
UV absorbance reductions observed in this study. However, further pilot-scale testing is necessary to verify these 
lab-scale findings and to determine the practical application aspects of the process. Besides being low-cost and 
waste material, high NOM removals achieved without any chemical surface modification is one of the promising 
benefits of steel slag for future commercial applications.  
 
Keywords: Adsorption; disinfection by-products; natural organic matter; steel slag.  
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1. Introduction 
 
Suspected carcinogenic and mutagenic disinfection by-products (DBPs) are formed as a result of reactions 
between natural organic matter (NOM) and oxidants/disinfectants such as chlorine. Stringent standards have 
been imposed in developed countries in an effort to minimize the impacts of DBPs in public health. Turkish 
Ministry of Health has regulated total trihalomethanes (TTHMs) at 150 µg/L for municipal water supply up to 
December 31, 2012. A significant amount of research has been conducted on control of DBPs formation in 
drinking waters due to the pressure of more stringent DBPs standards. Most of DBPs control practices have 
focused on the removal of NOM before any oxidants/disinfectants addition. NOM is ubiquitous in fresh water 
supplies, and it is a heterogeneous mixture of complex organic materials including humic substances, hydrophilic 
acids, proteins, lipids, carboxylic acids, polysaccharides, amino acids, and hydrocarbons [1]. The dissolved 

components (i.e., DOM: the portion of NOM that passes through a 0.45-m filter) constitute the most problematic 
fraction of NOM with regard to drinking water treatment and supply, since they are only partly removed from water 
by conventional treatment processes. Enhanced coagulation, adsorption and membrane filtration are the main 
precursor control processes available for DBP control. However, there is a need for new treatment technologies 
which will effectively and feasibly remove NOM, and thus reduce the amounts of DBPs after disinfection 
processes to meet the more stringent requirements. The main objective of this study is to remove NOM (i.e., DBP 
precursors) from natural waters using steel slag. Steel slag has iron oxide minerals which can adsorb NOM. Metal 
oxides, especially iron oxide, is known to adsorb humic substances [2, 3]. Steel slag is a by-product produced in 
large amounts during steel production. As a low-cost adsorbent, steel slag has been tested for the adsorptive 
removal of dye, nickel, phosphorus, and lead in water and wastewater treatment [4, 5, 6]. To the best knowledge 
of the authors, steel slag particles have not tested for NOM removal and reported yet in the published literature.  

 
2. Experimental procedures 
 
Steel slag sample was obtained from Eregli Iron and Steel Production Plant, Turkey. After grinding and steel slag 
samples were sieved into six different particle size fractions (<180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000 and 
1000-1180 µm). Steel slag were used as received (original) and washed. In pre-washing process, steel slag 
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mailto:mehmetkitis@sdu.edu.tr
mailto:sulebekaroglu@sdu.edu.tr


Kaplan Bekaroğlu, S.S. ve Kitis, M. 

 

1103 

particles were washed several times with distilled and deionized water (DDW) until the conductivity level was less 
than 10 µS/cm in the washing solution. Finally, the particulate residue was dried at 80 

o
C until constant weight 

was achieved, and used in adsorption experiments. The physicochemical characteristics of each original steel 
slag fraction were determined by measuring specific surface area, point of zero charge (pHPZC). Steel slag 
particles exhibited basic character and the pHPZC values of steel slag were between 11.61-12.03. Steel slag 
particles had small surface areas and surface area values of steel slag particles were between 0.98-3.12 m

2
/g.  

 
The inter-coastal waterway in Myrtle Beach (MB), SC USA was selected in this work to represent a raw water 
source with high dissolved organic carbon (DOC) and specific UV absorbance (SUVA) values. NOM in this raw 
water was concentrated using a pilot-scale reverse osmosis (RO) membrane system. The RO concentrate was 
diluted by DDW to obtain a constant initial DOC concentration (4.47 mg/L) for all experiments. SUVA value of MB 
was 4.43 L/mg org-C.m. Some of the physicochemical characteristics of the filtered raw water are: conductivity: 
48 µS/cm, alkalinity: 32 mg CaCO3/L, UV254 Abs.: 0.1940 cm

-1
, pH: 7.54  

 
Both adsorption kinetic and isotherm experiments were conducted in completely-mixed batch reactors (amber 
glass bottles, 125 ml, with Teflon-lined screw caps). Kinetic experiments were performed for smallest and largest 
of original and washed steel slag samples with constant adsorbent dose (1000 mg/L) at adsorption periods of 0.5, 
1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 48, 72 h. Initial kinetic experiments indicated that adsorption time of 20 h was 
sufficient to reach equilibrium for all the adsorbents tested; therefore, 20 h of mixing was selected for all batch 
isotherm experiments. Bottle-point technique employing constant adsorbate concentration was employed for 
batch isotherms. The target adsorbent dosages in isotherms were 30, 100, 500, 1000, 3000, 6000, and 10000 
mg/L. Real adsorbent dosages based on the adsorbent weight measurements by the electronic balance (±0.1 mg) 
were also recorded and used in isotherm calculations. All adsorption experiment were conducted at pH 7.54 (raw 
water pH). The isotherm bottles containing different amounts of adsorbents were filled with MB solutions, tightly 
sealed and then shaken under oxic conditions at 150 rpm in a temperature-controlled (20±1 ºC) incubator. Amber 
glass bottles were covered with aluminum foils to provide dark conditions. After an equilibrium time of 20 h, water 

in each bottle was filtered using a pre-washed 0.45-m membrane filter (polyethersulfone), and the supernatant 
was analyzed for UV254 absorbance and DOC to quantify NOM removal. DOC concentrations were measured 
using a high-sensitivity TOC analyzer (TOC-VCPH, Shimadzu) employing high-temperature combustion. A UV-
visible spectrophotometer (UV-1601, Shimadzu) was used to measure the UV absorbances in water samples. 
 

3. Results and Discussion 
 

Figure 1 shows UV absorbance reductions achieved by the original steel slag particles. Steel slag surfaces 
preferentially removed high UV absorbing fractions of NOM. The smallest size fraction (<180 µm) of steel slag 
exhibited the highest UV absorbance reductions among all samples. The maximum reduction in UV254 
absorbance by this size fraction was 90%. Based on such high removals, steel slag may be an effective 
adsorbent in controlling the formation of DBPs in drinking water treatment since UV-absorbing fractions of NOM 
are generally considered as main precursors of DBPs. The lowest UV absorbance reduction was found in the 
largest particle size fraction and the maximum UV254 absorbance reduction was 52% for the largest particle size 
fraction. Even both <180 µm and 180-300 µm size fractions had similar UV absorbance reductions; general trend 
was that UV absorbance reductions decreased with increasing  particle size. These results can be explained by 
higher surface area of smaller particle size fractions. However, it is difficult to explain with only surface area due 
to small and narrow ranged surface areas. Further surface characterization of the slag surfaces should be 
performed in detail. For all fractions, UV absorbance reductions increased with increasing steel slag dose.  
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Figure 1. UV254 absorbance reduction in MB water by original steel slag particles (Codes of 1,2,3,4,5 and 6 in the 
legend represent steel slag particle size fractions of <180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000 ve 1000-1180 

µm respectively. pH:7.54). 
 
Figure 2 shows DOC removals of original steel slag particles. Maximum DOC removal was 65%. Similar to UV 
absorbance reductions, the smallest particle size fraction (<180 µm) of steel slag exhibited the highest DOC 
removals. It was also found that as the dosages of steel slag particles increased, SUVA254 values of the remaining 
MB waters after adsorption decreased. This finding indicated that iron oxide surfaces preferentially adsorbed 
UV254-absorbing fractions of NOM such as aromatic moieties. The preferential adsorption of UV254-absorbing 
NOM fractions by iron oxide surfaces was also observed in our previous study with high-SUVA waters with 
pumice samples [7]. Also iron-coated pumice samples were effective in removing both THM and HAA precursors 
from waters [8]. 
 

 
 

Figure 2. DOC removal in MB water by original steel slag particles (Codes of 1,2,3,4,5 and 6 in the legend 
represent steel slag particle size fractions of <180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000 ve 1000-1180 µm 

respectively. pH:7.54). 
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Modified form of the Freundlich isotherm was employed for adsorption isotherm modeling since adsorption 
behavior of multi-component NOM mixtures having different sorption affinities cannot be uniquely described using 
the traditional form of the Freundlich isotherm. However, a unique mixture isotherm, linear on log-log coordinates, 
can be obtained when uptake is plotted as a function of the non-adsorbed organic matter per unit adsorbent 
mass, Ce/Do [9]. The modified form of the Freundlich isotherm is as follows: 
 

qe = KF(Ce/Do)n             (1) 
 
where qe is the amount adsorbed at equilibrium (normalized to adsorbent mass), Ce is the equilibrium solution 
phase concentration, KF is the Freundlich parameter for a hetero-disperse system, and the exponential term, n, is 
related to the magnitude of the adsorption driving force and to the distribution of the energy sites on the adsorbent 
(Karanfil et al., 1999). Linear geometric mean functional regression of the log-transformed experimental data was 
used to determine the parameters log KF and n. Confidence intervals (95%) were also determined for each 
parameter based on the regression of log-transformed data.  
 
The smallest particle size fraction of steel slag particles (<180 μm) provided highest NOM uptake among all steel 
slag particles. Adsorption capacities of original steel slag particles ranged between 0.2-1.8 mg DOC/g. Freundlich 
affinity parameters (KF) (adsorbent mass-basis) were between 0.878-1.351 (Table 1). Freundlich exponential term 
(n) was lowest for smallest particle size fraction. Lower n values correspond to the creation of a more 
energetically heterogeneous surface.  
 

Table 1. Dose normalized Freundlich isotherm parameters for MB water of original samples 
 

Original (untreated) samples 
M.Beach 

KF
a 

n
b
 

SS_1 (<180 µm ) 1.351 0.052 

SS_2 (180-300 µm) 1.103 0.105 

SS_3 (300-500 µm) 0.878 0.117 

SS_4 (500-710 µm) 0.971 0.078 

SS_5 (710-1000 µm) 0.914 0.127 

SS_6 (1000-1180 µm) 0.955 0.081 
 

a
 Dose-normalized Freundlich affinity parameter (mg DOC/g steel slag)

1-n
. 

b
 Dimensionless. 

 
Surface complexation-ligand exchange reactions are favored as the mechanism of NOM adsorption on steel slag 
surfaces. The replacement of surface-coordinated H2O or OH

-
 groups from iron oxide surface of steel slag 

particles by anionic functional groups of NOM (i.e., carboxyl and hydroxyl groups) results in the site-specific NOM 
adsorption onto oxide surfaces. Original steel slag particles had high UV absorbance and DOC removal for high-
SUVA water. However, pH values were increased after adsorption and pH values were around 11-12 after 
adsorption. These results can be explained by releasing of basic metal hydroxides due to CaO and water 
reactions. Besides pH values, alkalinity and conductivity of water were increased after adsorption. To overcome of 
releasing of various ion/compounds, original steel slag particles were washed several times with DDW. After 
washing, steel slag particles color changed from dark-brown to grey. Washed steel slag particles tested to control 
effect of releasing various ion/compounds on NOM removal.  
 
Figure 3 and 4 shows UV absorbance and DOC reductions of washed steel slag samples, respectively. Similar 
trend of original steel slag particles was observed for washed particles. The smallest size fraction of washed steel 
slag samples had highest UV absorbance and DOC reduction. Maximum UV absorbance and DOC reduction 
were 83% and 54%, respectively. Maximum UV absorbance and DOC reduction of original samples were 90% 
and 65’%, respectively. After pre-washing of steel slag particles, UV absorbance and DOC removal decreased 
20% and %10, respectively. Decreases in smaller size fraction were higher than larger size fractions. Some of 
iron oxide surface may be released after washing. After washing, releasing of conductivity and alkalinity 
decreased compared to original samples. After adsorption for smallest size fraction of washed samples, alkalinity 
and conductivity of water were 940 µS/cm and 240 mg CaCO3/L, respectively. For the original of this size fraction, 
alkalinity and conductivity were 2980 µS/cm and 670 mg CaCO3/L, respectively. However, pH values after 
adsorption are still high (~11). 
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Figure 3. UV254 absorbance reduction in MB water by washed steel slag particles (Codes of 1,2,3,4,5 and 6 in the 
legend represent steel slag particle size fractions of <180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000 ve 1000-1180 

µm respectively. pH:7.54). 
 

 
 

Figure 4. DOC removal in MB water by washed steel slag particles (Codes of 1,2,3,4,5 and 6 in the legend 
represent steel slag particle size fractions of <180, 180-300, 300-500, 500-710, 710-1000 ve 1000-1180 µm 

respectively. pH:7.54). 
 
Table 2 shows dose normalized Freundlich isotherm parameters of washed samples. Similar to original samples, 
the smallest size fraction of washed particles had higher DOM uptake. Adsorption capacity and Freundlich isotherm 
parameters of original and washed samples were similar. Adsorption capacities of washed samples were between 
0.19-1.935 mg DOC/g. Freundlich affinity parameters (KF) (adsorbent mass-basis) were ranged between 0.731-
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1.134. Similar DOC removal and lower alkalinity and conductivity values shows that steel slag samples should 
washed before adsorption experiment.  
 

Table 2. Dose normalized Freundlich isotherm parameters for MB water of wahed samples 
 

Washed Samples 
M.Beach 

KF
a
 n

b
 

SS_1 (<180 µm ) 1.134 0.095 

SS_2 (180-300 µm) 0.819 0.213 

SS_3 (300-500 µm) 0.843 0.127 

SS_4 (500-710 µm) 0.731 0.224 

SS_5 (710-1000 µm) 0.898 0.129 

SS_6 (1000-1180 µm) 0.882 0.142 
 

a
 Dose-normalized Freundlich affinity parameter (mg DOC/g steel slag)

1-n
. 

b
 Dimensionless. 

 

4. Conclusions  
 
Steel slag, by product of steel industry, was tested for the adsorptive removal of NOM from a raw drinking water 
source (Myrtle Beach) with SUVA254 value in this study. According to best literature knowledge of the authors, 
steel slag has not been tested yet for NOM removal. Iron oxides on steel slag surfaces preferentially adsorbed 
high UV-absorbing fractions of NOM. Maximum UV absorbance and DOC reduction of original samples were 90% 
and 65’%, respectively. Based on such high removals, steel slag may be an effective adsorbent in controlling the 
formation of DBPs in drinking water treatment since UV-absorbing fractions of NOM are generally considered as 
main precursors of DBPs. Removal efficiencies for both UV absorbance and DOC decreased after pre-washing of 
steel slag particles. However, pre-washing of steel slag particles was necessary due to the release of various 
ions/compounds which were found to increase pH, conductivity and alkalinity. Besides being low-cost and waste 
material, high NOM removals achieved without any chemical surface modification is one of the promising benefits 
of steel slag for future commercial applications. However, further pilot-scale testing is necessary to verify these 
lab-scale findings and to determine the practical application aspects of the process. 
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Özet 
 
Endüstriyel atık sular içerdikleri ağır metal iyonları ile günümüzde en önemli çevre sorunlarından birini 
oluşturmaktadır. Atık sular; sudaki yaşamı etkilemekte ve su kaynaklarının içme suyu amaçlı kullanılması 
durumunda, pahalı arıtma tekniklerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Ağır metal içeren endüstriyel atık suların 
kanalizasyon sistemine deşarjı büyük önem taşımaktadır. Metal son işlemleri, madencilik ve mineral işleme, 
kömür madenciliği ve petrol rafinerisi gibi çoğu endüstrilerin proses ve atıksuları, ağır metal içermektedir. Atık ve 
proses sularından değerli metalleri geri kazanma teknolojisi daha ekonomik bir yöntem olması sebebiyle 
araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Metalin geri kazanımının ekonomikliği yüksek seçicilikte özel reçinelerin 
kullanımı ile sağlanmaktadır. Ağır metalin geri kazanımının ekonomik olmadığı ve kimyasal özellikleri nedeniyle 
kolaylıkla ayrılamadığı atık sularlarda doğal zeolit gibi seçici katyon değiştiricilerin kullanılması uygun olmaktadır. 
Zeolitlerin; iyon değiştirme, moleküler elek ve adsorbsiyon özelliklerine sahip, bir absorbant madde olması 
sebebiyle ağır metaller atık sulardan ekonomik olarak ayrılabilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde büyük rezervleri 
bulunan ve doğal ve ekonomik bir malzeme olan zeolitin, demir çelik endüstrisinde sulu çözeltilerden kurşun 
gideriminde adsorbant olarak kullanımı ve atık sulardan ağır metalleri gidermede kullanımı araştırılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Zeolit, demir-çelik üretimi, atık su 

 

Abstract 
 
Industrial waste waters heavy metal ions covered are the most important environmental problem today. They 
affect the aquatic life and if the water resources use for drinking, expensive purifying methods are required. 
Industrial waste waters’ including heavy metal discharge into sewage systems is very important. Many industrial’s 
such as metal final process, mining and mineral processing, coal mining and oil refinery process and waste 
waters are containing heavy metals. Recovering precious metals from waste and process waters is an economic 
method so it is researched and developed. Economy of metal recovery is provided in high selectivity with using of 
special resins. Natural zeolites which is selective cation changer is suitable for using in waste waters when heavy 
metals recovery isn’t economic and by chemical properties. Heavy metals can be separated from waste waters 
because of zeolite’s ion change, molecular sieve and adsorbtion properties. In this study is investigated natural 
and economic material zeolite’s which have large reserves in Turkey usage lead removing from aqueous 
solutions as an adsorbent and heavy metal removing from waste waters in iron-steel industry.   
 
Keywords: Zeolite, iron-steel production, waste water 

 

1. GİRİŞ 
 
Endüstriyel atık sular içerdikleri ağır metal iyonlar en önemli çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ağır metal 
kirliliği içeren atık sular, sudaki yaşamı etkilemektedir ve su kaynaklarının içme suyu amaçlı kullanılması 
durumunda ise pahalı arıtma tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle ağır metal içeren endüstriyel 
atık suların kanalizasyon sistemine deşarjından önce arıtılması büyük önem taşımaktadır. Çevre kirliliği açısından 
sorun oluşturan ağır metallerden biri de kurşundur. Kurşun, genelde metal, metal kaplama sanayi ve madencilik 
faaliyetleri atık sularında bulunmaktadır. Bu atık suların zehirli etkilerinin fazla olması nedeniyle alıcı ortama 
verilmeden önce arıtılmaları gerekmektedir. Yüksek konsantrasyonda ağır metal içeren endüstriyel atık suların 
arıtımında nötralizasyon ve kimyasal çöktürme, adsorpsiyon, iyon değiştirme, ters osmoz, elektrodiyaliz ve 
membran yöntemleri uygulanabilmektedir [1]. Atık sulardan kirleticilerin uzaklaştırılmasında adsorpsiyon ve iyon 
değiştirme yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Adsorpsiyon işleminde maliyet açısından uygun çok sayıda 
adsorbant kullanılmaktadır. Kurşun adsorpsiyonunda kullanılan; zeolit kil minerali, sepiyolit, bentonit, kum, demir 
çelik cürufu [2]  gibi adsorbantlar kullanılmaktadır. 

 
2. ENTEGRE DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ 
 
Entegre demir çelik tesislerinde ilk aşama cevher hazırlamadan oluşmaktadır. Cevherler konveyörlerle taşınırken 
ortaya çıkan her türlü toz miktarı nemlendirmeyle azaltılmakta ve sinterleme ünitesinde sinter harmanı haline 
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getirildikten sonra tekrar tesis içerisinde kullanılmaktadır [3]. Sinterleme toz cevherlerin yüksek fırın için istenen 
parça iriliğine, mukavemete ve gaz geçirgenliğine sahip duruma getirilmesi işlemidir. Bu şekilde yapılan 
topaklama işlemi sonucunda büyük, sert ve gözenekli parçalar elde edilmektedir. Boyutları yaklaşık olarak 15 m 
çapında ve 50 m yüksekliğinde olan yüksek fırına demir oksit cevherleri (Fe2O3, Fe3O4), pelet, sinter, kok ve 
kireçtaşı ile birlikte ilave edilmektedir. Maden kömürü karbon içeriğinin zenginleştirilmesi için kok fabrikasında 
1600 °C' de oksijensiz ortamda yaklaşık 20 saat işlem yapılmaktadır. Bu yüksek ısıda kömür içindeki uçucu 
bileşenler giderilerek karbonca zengin kok kömürü elde edilmektedir. Kok kömürünün daha sonra kullanılacağı 
bölgelere taşınması sırasında havayla temas edip yanmasını önlemek için su ile soğutma yapılmaktadır. Demir 
cevherinden ergimiş demir üretimi yüksek fırın prosesinde gerçekleştirilmektedir. Yüksek fırınlarda sıvı pik elde 
etmek amacı ile demir içerikli hammaddeler (cevher, pelet, sinter gibi), curuf elde etmek ve oluşacak curufun 
özelliklerini ayarlamak için oksit içerikli hammaddeler (kireç taşı, çakmak taşı, dolomit, olivin gibi), ısı elde etmek 
amacı ile karbon içerikli hammaddeler (kok, kömür, katran, fuel oil gibi) kullanılmaktadır. Şekil 1’de Entegre demir 
çelik tesislerinde üretimi gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1 Entegre demir-çelik tesisine ait akım şeması [4] 

 
Fırına tabandan verilen saf O2 ile kok içerisindeki karbonun 1500-2000 

o
C’ de reaksiyonu sonucu, yüksek fırında 

hammaddelerin redüksiyonu ve demirin oksitlerinden ayrıştırılması CO gazının kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. 
İndirgeyici gazlar kullanılarak cevherdeki demir oksitler metalik demire indirgenir.  Demir içinde olması istenmeyen 
maddeler kireç ile reaksiyona girerek curuf oluşturur. Oluşan curufun yoğunluğu daha düşük olduğu için sıvı ham 
demirin en üst tarafından uzaklaştırılır [5]. Curuf ve demirin toplandığı, fırının alt tarafındaki silindirik kısımdır. 
Haznede su soğutmalı bakır borulardan yapılmış curuf akıtma delikleri bulunur. Deliklerden devamlı olarak curuf 
boşaltılır. Haznenin en alt kısmında ise, ham demirin boşaltıldığı delik yer alır. Fırının üst kısmından demir 
cevheri, kok ve kireçtaşı şarj edilir. Şarj edilen kireçtaşı cevherdeki yabancı maddeler ve kokun yanmasından 
meydana gelen külle birleşerek curuf teşkil eder. Curuf, kolayca ayrılmaya ve akıtmaya yetecek derecede sıvı 
olmalıdır. Demirin mümkün olduğu kadar temiz olması için, curuf ergimiş madenin üzerinden akıtılır. Daha sonra 
ergimiş maden yüksek fırından alınır[3]. 
 

Çizelge 1 Bazik Oksijen Fırını ile üretimde ortaya çıkan atıklar 
 

Proses Atık 
Miktar 

(kg/ton) 
Yeniden kullanım oranı (%) 

 Yüksek fırın cürufu 250 >95 

 Toz ve çamur 25 >75 

Bazik oksijen 
fırını 

Bazik Oksijen curufu 135 <50 

 Metalik atıklar 7 100 

 Refrakter atıklar 5,5 22 

 
Bazik oksijen yönteminde ; ergimiş haldeki pik demir ve hurda metal kullanılmaktadır. Fırın içerisine yüksek 
basınçta, safa yakın derecede oksijen gazı verilerek yaklaşık 1.700 °C’ lik bir sıcaklığa erişilmektedir. Bu sıcaklık 
hurda metalin ergimesine ve karbonun uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Yanma sonrası açığa çıkan safsızlıklar 
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fırına ilave edilen ergiticiler (kireç veya dolomit) ile tepkimeye girerek curuf fazını oluşturmaktadır. Cürufu 
meydana getiren bu safsızlıklar; karbon (karbon monoksit formunda), silisyum, manganez, fosfor ve az miktarda 
sıvı halde demir oksitlerden oluşmaktadır. Çizelge 1‘de Bazik Oksijen Fırını ile üretimde ortaya çıkan atıklar 
gösterilmektedir. 

 
2.1 Entegre Demir Çelik Tesisinde Su Gereksinimi 

 
Endüstride kullanılan suyun önemli bir kısmının işlevi soğutmadır ve bunun kullanılan su, iyi bir soğutucu 
kaynaktır. Su, sıcak bir kaynaktan çıkacak ısıyı yani kaloriyi bünyesine almaktadır ve ısınmaktadır. 

 Demir-Çelik tesisinde, 1600°C’lere çıkan sıcaklıklarda üretim yapılabilmesi için kullanılan makina ve 
ekipmanların soğutulmasında kullanılmaktadır. 

 Sıcaklık değişmesi veya termik ısı transferi genellikle, soğuk ve sıcak kaynakların teması olmadan 
metallerin yüzeyinde gerçekleşmektedir[6]. 

 

3. Elektrik Ark Fırınları ile Çelik Üretimi 
 
Elektrik ark fırınları ile çelik üretiminde bazik oksijen prosesinden farklı olarak ergimiş demir yerine hurda demir 
hammadde olarak kullanılmaktadır. Girişte ergimiş demire ihtiyaç olmadığından kok üretim tesisine de gerek 
yoktur. Hurda çelik elektrik ark ocağına üstten vinçle boşaltılır, ardından ocağın kapağı örtülür. Bu kapak ark 
ocağına indirilen üç tane elektrot taşır. Elektrotlardan geçen elektrik bir ark oluşturur ve açığa çıkan ısı hurdayı 
eritir. Elektrik ark fırınına eklenen kireçtaşı ile curuf oluşturulurken çeliği saf hale getirmek için oksijen de üflenir. 
Son olarak ark ocağı yana yatırılıp erimiş çeliğin üzerinde yüzen curuf dökülür. Hemen sonra ark ocağı diğer yana 
yatırılıp erimiş çelik bir potaya aktarılır. Türk demir çelik sektöründe üretim, her birinin yıllık kapasitesi 1.000.000 
ton ile 3.000.000 ton arasında değişen üç adet entegre tesis ve kapasiteleri 60.000 ton ile 2.000.000 ton arasında 
değişen 16 adet elektrik ark fırınlı tesiste gerçekleştirilmektedir. Demir çelik üretiminde, entegre tesislerde ve 
elektrik ark fırınlarda ortaya çıkan atık maddelerin dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir [7]. Görüldüğü gibi entegre 
demir çelik fabrikalarında çıkan atık madde miktarı elektrik ark fırınlarının yaklaşık 2,5 katı kadardır. Tesislerde 
ortaya çıkan atıklar içerisinde en fazla oran curuflardan meydana gelmektedir.  

 
Çizelge 2. Elektrik ark fırınları ile üretiminde ortaya çıkan sanayi atıklar 

 

Proses Atık Miktar (kg/ton) Yeniden kullanım oranı (%) 

 Curuf 116 77 

Elektrik ark fırınları Toz 18 30 

 Metalik atıklar 11 100 

 Refrakter atıklar 10 20 

 
4. ZEOLİTLERİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ  
 
Doğal zeolitler; tektosilikatlar grubuna dahil olup ana yapı alüminyum silikatlardan meydana gelmektedir. Başlıca 
bileşen olan Si

+4
 ve Al

+3 
elementlerinin yanında alkali ve toprak alkali elementler de zeolit yapısında yer 

almaktadır. İskelet yapılarındaki Si/Al oranlarındaki ve içerdikleri katyon cinsi ve miktarlarındaki bazı farklılıklara 
rağmen; 
 

x((M1
+
, M2

++
) (AlO2))y.SiO2. zH2O 

 
genel formülü ile ifade edilebilirler. Burada M1

+
 bir alkali katyon olup genellikle Na

+
 veya K

+
 gibi tek değerlikli bir 

katyon M
++

 ise Ca
++

, Mg
++

, Ba
++

 gibi iki değerlikli bir katyondur. SiO2/AlO2 mol oranı (y/z) zeolit türüne göre 
değişmektedir [8].  Zeolit yapısında 2-10 kadar SiO2 ve 2-7 aralığında H2O molekülü bulunmaktadır [9]. Herhangi 
bir zeolit kristalinin en küçük yapı birimi SiO4 veya AlO4 dörtyüzlülerindendir. Dörtyüzlülerin merkezlerinde Si

+4
 

veya Al
+3 

atomu ve köşelerinde oksijen atomu bulunmaktadır (Şekil 3). Her O
-2

 atomu komşu iki dörtyüzlü 
tarafından paylaşılmaktadır. Dörtyüzlülerin birbirlerine bağlanmaları sonucu farklı geometrilere sahip çok köşeli 
boşlukları ve kanalları olan kristal yapıdaki zeolitler meydana gelmektedir [10]. 

 
Şekil 3 Doğal zeolitin kimyasal yapısı 



Bilgin, O.  

 1111 

Si ve Al dörtyüzlülerinin oluşturduğu birincil yapı üniteleridir. Birincil yapı ünitelerinin birleşmesi ile tek ve çift 
dörtlü, beşli, altılı dörtyüzlülerden oluşmuş halkalı ikincil yapı üniteleri ve ikincil yapı birimlerinin bir araya 
gelmesiyle çok yüzlüler (polieder) meydana gelmektedir. Bu polieder ve ikincil yapı ünitelerinin üç boyutta değişik 
şekillerde dizilmesi ile de mikro gözeneklere sahip zeolit iskeleti ortaya çıkmaktadır. Zeolitlerin 
adsorpsiyon/desorpsiyon ve iyon değiştirme özellikleri en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. 

 
4.1 Zeolitlerin Adsorpsiyon/Desorpsiyon Özelliği 

 
     Adsorpsiyon, akışkan fazda çözünmüş haldeki belirli bileşenlerin bir katı adsorbent yüzeyine tutunmasına 
dayanan ve faz yüzeyinde görülen yüze tutunma olayıdır. Adsorpsiyon işleminde adsorplanan türlere yani yüzeye 
tutunan maddelere adsorban denir. Yüzeyinde adsorpsiyon gerçekleşen madde ise adsorbenttir. Diğer bir 
anlamıyla tutan maddedir. Atık sulardan kirleticilerin uzaklaştırılmasında adsorpsiyon yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Özellikle ağır metal gideriminde yüksek verimli olması bakımından tercih edilir bir konumdadır. 
Adsorpsiyon atom, iyon ya da moleküllerin bir katı yüzeyinde tutundurulması işlemidir [11]. 
 Adsorpsiyon işleminin ilerleyişi, adsorban ve adsorbentin etkileşimine ve oluşturdukları sistemin 
özelliklerine bağlıdır. Farklı kimyasal yapıdaki maddeler farklı adsorpsiyon özellikleri gösterirler [12]. 
Adsorbentlerin özellikleri; zehirsiz olmalı, çevre için zararsız olmalı, ucuz ve kolay elde edilebilir olmalı, 
adsorbanlarla etkileşime girebilecek fonksiyonel gruplar bulundurmalı, suda çözünmemeli, kolayca geri 
kazanılabilmeli, bilimsel olarak kullanılması kabul edilmiş olmalıdır. İyi bir adsorbentin temel özelliği birim kütle 
başına geniş yüzey alanına sahip olmasıdır. Ayrıca doğal zeolitler, adsorpsiyon kapasitelerinin yükseltilmesi 
amacıyla bazı modifikasyon işlemlere tabi tutulmaktadırlar. Modifikasyon işlemlerden birisi olan asitler ile 
modifikasyonda, yapıdaki katyonlar H

+
 ile yer değiştirerek zeolitin yüzey kimyasında değişikliğe neden 

olmaktadırlar. Bu değişiklik ile adsorpsiyon sürecinde, adsorbent etkileşimlerini değiştirerek bazı moleküllerin 
adsorpsiyonunu seçici bir şekilde hızlandırmaktadır. Ayrıca yapıdan uzaklaşan katyonlar zeolitin mikro gözenek 
alan ve hacimlerinde artışa neden olarak zeolitin daha fazla madde adsorplamasını sağlamaktadır [13]. 
 Zeolit doğal bir adsorbenttir. Doğal adsorbentlerin özellikleri; kolay elde edilebilen maddelerdir. Ön işlem 
gerektirmeyen ve üretimi kolaydır, maliyeti azdır ve bu yüzden daha çok tercih edilirler, çok fazla atık çıkarmazlar 
bu nedenle çevreye zararı azdır, dezavantajı ise her materyale uygulanamayışıdır. Zeolitler ayrıca kolaylıkla suyu 
adsorbe edebilmektedirler. Ayrıca kristal yapıları ve nem çekme özellikleri bozulmadan absorpladıkları suyu tekrar 
geri verebilmektedirler. Bu özellikleri sebebi ile aktive edilmiş doğal zeolitler, desikant (nem çekici) olarak yaygın 
şekilde kullanılmaktadırlar. Zeolitlerin düşük bağıl nemlerde bile nem çekme özelliklerini yitirmemeleri, zeolitlerin 
önemli özelliğidir.  

 
4.2 Zeolitlerin İyon Değiştirme Özelliği 
 
Bir çözeltideki çözünmeyen katı fazı (iyon değiştirici) ve çözelti fazı arasında tersinir olarak meydana gelen iyon 
alış verişine iyon değiştirme denir. Örneğin; M

-
A

+
 iyon değiştiricisinde M

-
, kristal yapıda sabit olan çözünmeyen 

anyonu ve A
+ 
ise değişebilen katyonu temsil etmektedir. Eğer M

-
A

+
 iyon değiştiricisi, içerisinde B

+ 
katyonları 

bulunan bir su çözeltisine konulursa aşağıdaki iyon değiştirme reaksiyonu(katyon değiştirme reaksiyonu) 
meydana gelir: 

 
M

-
A

+
     +      B

+
                                 M

-
B

+
      +       A

+ 

          
                                       Katı        Çözelti                         Katı            Çözelti 
 

Eğer M
+
A

-
  iyon değiştiricisi içerisinde B

- 
 anyonları bulunan su çözeltisine konulursa aşağıdaki anyon 

değiştirme reaksiyonu meydana gelir: 
 

M
+
A

-
     +      B

-
                                 M

+
B

-
     +       A

- 

    
                                          Katı         Çözelti                     Katı      Çözelti 

 
İyon değiştirme işleminde katı fazdan çözeltiye, çözeltiden katı fazına geçen iyonların toplam değerlikleri birbirine 
eşittir ve her zaman için sistem elektriksel olarak nötrdür. Zeolitlerin de kristal yapılarındaki katyonlar, tetrahedral 
yapılara zayıf bağlarla bağlanırlar ve sulu çözeltilerdeki iyonlarla yer değiştirirler. İyon değiştirmede, zeolitteki bir 
tek değerlikli atom, sulu çözeltideki bir tek değerlikli atomla değiştirilir veya zeolitteki çift değerlikli bir atom, sulu 
çözeltiden iki adet tek değerlikli atomla yer değiştirir. İyon değiştirmenin miktarı iyon değiştirme kapasitesi (İDK) ile 
ifade edilmektedir. İDK ’nın ölçüsü gram veya 100 gram zeolit başına değiştirilebilen mol sayısıdır. Bazen mol 
sayısı yerine eşdeğer ağırlık da kullanılmaktadır. Örneğin; Tablo 3 ’e göre; İDK değeri 2.50 olan bir zeolitin 1 
gramına 0.259 gram Pb

+2
, 0.030 gram Mg

+2
 yüklenecektir [14]. 
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Çizelge  3 İDK ’ne göre değişik iyonların 1 gram zeolite yüklenebileceği miktarlar [Web, 3] 
 

      Zeolitin iyon değiştirme kapasitesi (meq/g) 

İyon 

türü 

1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 

Zeolitin iyon değiştirme kapasitesine göre yükleneceği iyon miktarı 
(g iyon/g zeolit) 

NH4
+ 

0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 

Cs
+4 

0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 

Cu
+2 

0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 

Pb
+2 

0.16 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29 0.31 0.34 0.36 0.39 0.41 

 
5. Zeolitlerin Çevre Kirliği Kontrolünde Kullanıldığı Alanlar  
 
Zeolit mineralleri; iyon değiştirme, adsorpsiyon, moleküler elek ve katalizör özellikleri nedeniyle kirlilik kontrolünde 
kullanılmaktadırlar. Zeolitlerin çevre kirliliği kontrolünde kullanıldığı alanlar; 

 Sanayi atık sularından Pb, Cu, Zn, Cd ve Hg gibi ağır metallerin uzaklaştırılması 

 Şehir atık suları ve içme sularından toksik etkiye sahip amonyum(NH4
+
) uzaklaştırılması 

 Su sertliğinin düşürülmesi, pH, iletkenlik düzenleyici ve içme suyu kalitesinin yükseltilmesi 

 Baca gazlarının temizlenmesi 

 Petrol Sızıntılarının Temizlenmesi 

 Hava kirliliğine yol açan SO2, CO, CO2, H2S, NH3,  NOx gibi gazların tutulması 

 Çöp Deponi Alanları 

 Metalurji Uygulamaları 

 Kapalı mekanlarda kötü kokuların giderilmesi 

 Nükleer atıklardaki Cs, Sr, Rb gibi radyoaktif maddelerin uzaklaştırılması 
şeklinde sıralanmaktadır. 

 

6. Ağır Metalleri Giderim Yöntemleri  
 
Ağır metal kirliliği, çevre kirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte diğer metal 
hammaddeler gibi ağır metal kullanımı da artış göstermiştir. Bu artışla beraber, ağır metal atıklarının çevreye 
zarar vermeden nasıl bertaraf edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ağır metal kirliliği içeren atık sular; genellikle 
asidik, suda yaşayan ve bu suyu kullanan canlılar için zehirleyici niteliktedir [15]. Metal kirliliği içeren atık suları; 
başlıca maden işletmelerinden (kurşun, çinko, demir, bakır, gümüş, krom, altın ve uranyum eldesine yönelik 
süreçler sonucunda), metal endüstrilerinden (demir, çelik, bakır, çinko, krom vb.) ve diğer metal kaplama, kurşun 
batarya, seramik, matbaacılık, fotoğrafçılık, tekstil, elektrik-elektronik, kimya, boya ve otomotiv endüstrilerinden 
ileri gelmektedir. 

 
Endüstrilerde gerek sızıntı yoluyla gerekse bir daha kullanılamaz hale gelmesi nedenleriyle yüksek derişimlerde 
ağır metal içeren atık sular oluşmaktadır. Bu atık sularda eser miktarlarda ağır metal bulunması bile deşarj 
noktalarında canlı yaşamını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle içme sularında ve yüzeysel sularda ağır metaller için 
müsaade edilen sınır değerler mevcuttur. Ülkemizde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Sınıf I’e (Yüksek kaliteli 
su) göre 10 μgPb/l, Sınıf II’ye (Kirlenmiş su) göre 20 μgPb/l, Sınıf III’e (Kirlenmiş su) göre 50 μgPb/l ve Sınıf IV’e 
(Çok kirlenmiş su) göre ise >50 μgPb/l kurşun konsantrasyonları sınır değer olarak verilmektedir. Bu nedenle atık 
su kaynağında kısmen veya tamamen arıtım yoluyla ağır metallerin canlı ortamdan uzak tutulması gerekmektedir. 
Ağır metallerin gideriminde kullanılan yöntemler adsorpsiyon, iyon Değiştirme, elektrodiyaliz, kimyasal çöktürme, 
ultra filtrasyon, ters-osmoz, sıvı membran ayırma gibi yöntemlerdir.  
 
Adsorpsiyon işlemi; sıvı fazdaki kirleticilerin bir katı yüzey üzerinde yoğunlaştırılmasıdır. Adsorpsiyon, tat ve koku 
kontrolünde, atık sulardan mikroorganizma, amonyak, ağır metal, fenol gibi tehlikeli maddelerin arıtımında 
kullanılmaktadır. İyon değiştirme; çözelti fazındaki bir iyonun adsorbant yüzeyindeki bir başka iyonla yer 
değiştirme işlemidir. Klasik arıtma yöntemlerinin istenen arıtma verimini sağlamada yetersiz kaldığı durumlarda 
tercih edilen iyon değiştirme; maliyetinin düşük, kolay uygulanabilir, yer ve ekipman ihtiyacının az olması gibi 
nedenlerden dolayı son yıllarda hızla önem kazanmaktadır.  
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İyon değiştirme prosesi ile su ve atık sudan ağır metaller, amonyum, nitrat, fosfat gibi anyon ve katyonlar 
giderilebilmektedir. Ayrıca; altın, gümüş ve uranyum gibi değerli atıkların geri kazanımında kullanıldığı gibi 
radyoaktif kirlenmenin önlenmesinde de tercih edilmektedir. 
 
Elektrodiyaliz prosesinde, yarı geçirgen iyon-seçici membranlar kullanarak bir çözeltinin iyonik bileşenleri ayrılır. 
İki elektrot arasına bir elektrik potansiyelinin uygulanması, çözeltiden bir elektrik akımının geçmesine neden olur, 
bu da katyonların negatif elektroda, anyonların pozitif elektroda göçmesini sağlar. Böylece anyon seçici membran 
ile katyonların, katyon seçici membran ile de anyonların membran içerisinden geçişleri engellenerek atık su 
istenmeyen katyonlardan veya anyonlardan temizlenmektedir.  
 
Kimyasal çöktürme; çözünmüş ve askıdaki katı maddelerin fiziksel ve kimyasal durumunu kimyasal madde 
ilavesiyle değiştirerek çökelmeyi kolaylaştırma işlemidir. Çöktürme temel olarak ilave edilen kimyasal maddenin 
kirletici maddeyi sürüklemesi ile veya çökebilir hale getirmesiyle gerçekleşir. Ağır metal ve diğer toksik maddelerin 
giderilmesi amacıyla ön arıtma işlemi olarak kimyasal çöktürme uygulanabilir. Ultra filtrasyon sistemler; çözünmüş 
ve küçük partikülleri ortamdan uzaklaştırmak amacıyla kullanılan basınç sürüklemeli membran proseslerdir. 0,1-
0,01 μm arasındaki partikülleri tutmak amacıyla kullanılır. Ultra filtrasyon membranı delik çapı 0,05-1 nm arasında 
değişmektedir. Gıda ve süt endüstrisi, ilaç endüstrisi, tekstil endüstrisi, kimya endüstrisi (yağ-su karışımları, boya 
geri kazanımı), kağıt endüstrisi, deri endüstrisi gibi bir çok kullanım alanına sahiptir. Ters osmoz; yüksek basınçta 
yarı geçirgen membran arasından atık su içerisindeki çözünür halde bulunan maddelerin belli basınç altında 
geçirilerek sudaki istenmeyen maddeleri filtre etme işlemidir. Sıvı membran ayırma işlemi; üç fazdan oluşan bir 
yöntemdir. Bu fazlar dış, membran ve iç fazlardır. Bu sistem, birbirine karışmayan iki faz arasında su-yağ 
emülsiyonu gibi sabit bir emülsiyon oluşturmak ve daha sonrasında bu hazırlanan emülsiyonu ekstraksiyon için 
karıştırma işlemiyle birlikte üçüncü, sürekli bir faza dağıtmak suretiyle oluşturulmaktadır. Bu prosesin ağır 
metaller, NH4+ ve birçok organik bileşiğin atık sulardan giderilmesinde başarılı olduğu kabul edilmektedir [16]. 

 
7. Sanayi Atık Sularından Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Zeolit Kullanımı 
 
Endüstriyel atık sular içerdikleri ağır metal iyonları ile en önemli çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ağır 
metal kirliliği içeren atık sular, genellikle biyokimyasal oksijen değeri düşük ve asidik sulardır. Atık sular sudaki 
yaşamı etkilemekte ve su kaynaklarının içme suyu amaçlı kullanılması durumunda ise pahalı arıtma teknikleri 
gerektirmektedir. Ağır metal içeren atık suların arıtımı genellikle işletmenin kapasitesine, atık su debisi ve 
karakteristiklerine, prosese, arıtma tesisine, kullanılan kimyasallara bağlı olarak metal iyonunun çökebilen bir 
bileşiğe dönüştürülmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu yöntemler; indirgeme-çökeltme yöntemi, yükseltgeme-
çökeltme yöntemi, nötralizasyon ve iyon değişim yöntemidir. Şehir ve endüstri tesislerinin atık sularında bulunan 
azot bileşikleri (amonyum), metal iyonları (Pb, Cd, Fe, Cu, vb.), boyar maddeler gibi zararlı içerikler zeolitler 
tarafından kolaylıkla tutulmaktadır. Klinoptilolit ve şabazit ile ağır metal gideriminde arıtma verimleri %99’a 
ulaşmaktadır. Zeolit türlerinin ağır metaller için seçicilik sıralaması, klinoptilolit için; Pb> Cu> Cd> Zn> Cr> Co> Ni 
ve  şabazit için; Pb> Cd> Zn> Co> Cu> Ni> Cr olarak vermiştir. Doğal zeolitler, sulardan iyon değiştirme ile 
katyonları uzaklaştırmaktadır. Klinoptilolit zeoliti Pb

+2
, Zn

+2
, Cd

+2
, Ni

+2
, Fe

+2
 ve Mn

+2
 gibi ağır metal iyonlarına 

karşı oldukça yüksek kapasitede seçiciliğe sahiptir. İyon değiştirici olarak kullanılabilen zeolit, sentetik iyon 
değiştiricilerle kıyaslandığında ekonomik bir doğal maddedir. Doğal zeolitler, stronsiyum (Sr) ve sezyum (Cs) gibi 
istenmeyen ağır metallerin uzaklaştırılmasında da  kullanılmaktadırlar. Zeolitlerin iyon değiştirme özelliği 
sayesinde atık su arıtımında tercih edilmektedirler. Ayrıca zeolitlerin piyasa değeri oldukça düşüktür ve klinoptilolit 
kullanarak atık sulardan çeşitli ağır metaller uzaklaştırılmaktadır. Nükleer tesislerde ortaya çıkan atık sulardaki 
Cs137, Sr90 ve Co60 gibi tehlikeli izotoplar da zeolitlerde tutularak uzaklaştırılmaktadır [17]. 

 

8. SONUÇLAR 

Metal son işlemleri, madencilik ve mineral işleme, kömür madenciliği ve petrol rafinerisi gibi çoğu endüstrilerin 
proses ve atık suları, ağır metal içermektedir. İyon değiştirme, değiştiricinin metale karşı seçiciliğe sahip olması ve 
diğer iyon konsantrasyonunun düşük olması durumunda ekonomik bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. 
Metalin geri kazanımının ekonomikliği yüksek seçicilikte özel reçinelerin kullanımı ile sağlanmaktadır. Ağır metalin 
geri kazanımının ekonomik olmadığı ve kimyasal özellikleri nedeniyle kolaylıkla ayrılamadığı atık sularlarda doğal 
zeolit gibi seçici katyon değiştiricilerin kullanılması uygun olmaktadır. 
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Özet 
 
Son yıllarda fosil yakıtların yakılması, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle 
sera gazlarının atmosferdeki yığılması artış göstermiştir. Bu artış küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden 
olmaktadır.  
 
IPCC’nin kurulması, BMİDÇS ve eki olarak kabul edilen Kyoto Protokolünün yürürlüğe girmesiyle; dünya çapında 
sera etkisi yapan gaz emisyonunun azaltılması hedeflenmiştir. Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından sanayi tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına 
ilişkin mevzuat çalışmalarına başlanmıştır.  
 
Bu çalışmada, Kardemir’de sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına yönelik yasal zorunlulukların yanında,  
gönüllü olarak yürütülen Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ve örnek bir hesaplama metodolojisi olan GHG Protocol 
hakkında bilgi verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sera gazı emisyonları, CDP, GHG Protocol 

 

Abstract 
 
In recent years, by the reasons of the burning of fossil fuels, rapid population growth and increasing trend in 
consumption, the concentration of greenhouse gases increased in the atmosphere. This increase is caused by 
global warning and climate change. 
 
The establishment of the IPCC and by coming into force of UNFCCC with the Kyoto Protocol which is accepted 
as an attachment of UNFCCC, it is aimed to reduce worldwide greenhouse gas emissions. In our country, the 
legislation works such as monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions from industrial 
facilities were started by the Ministry of Environment and Urbanization. 
 

In this study, as well as the legal requirements of Kardemir for the calculation of greenhouse gas emissions, a 
study conducted on a voluntary basis to the CDP and an example calculation methodology; GHG Protocol; will be 
given as information. 
 
Keywords: calculation of greenhouse gas, CDP, GHG Protokol 

 

1. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği  
 
Dünyamızı tehdit eden en büyük çevre sorunlarından birisi olarak adlandırılan küresel ısınma ve iklim değişikliği 
olgusu; en başta fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, enerji tüketimi, ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri 
sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik büyüme ve nüfus artışı bu süreci daha da hızlandırmıştır. 
 
Küresel ısınmanın, gelecekte çok ciddi sonuçlar doğuracağının ve bu ısınmanın büyük ölçüde insanoğlunun kendi 
faaliyetleri sonucu oluştuğunun anlaşılması üzerine, hükümetler ani önlemler alınması konusunda harekete 
geçme ihtiyacı hissetmişlerdir. 
 
BM Çevre Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından iklim değişikliği konusunun araştırılması için IPCC 
(Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli)’nin kurulması, UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi) ve eki olarak kabul edilen Kyoto Protokolünün yürürlüğe girmesiyle; dünya çapında sera etkisi yapan 
gaz emisyonunun azaltılması hedeflenmiştir. “Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi benimsenerek farklı 
ülkeler için farklı yükümlülükler getirilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için de Kyoto Esneklik Mekanizmaları 
oluşturulmuştur. Ortak Yürütme Mekanizması (JIM), Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) ve Emisyon Ticareti 
Mekanizması (ETM) ile zorunlu ve gönüllü karbon piyasaları oluşmuştur. Bu kapsamda; şirketlerin ve ülkelerin 
düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde kendilerine özgü şartlarda karbon yönetim stratejisi oluşturmaları 
oldukça önemlidir.  

 
Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne Taraf olmasına rağmen Protokol kabul edildiğinde 
BMİDÇS tarafı olmadığından, EK-I Taraflarının sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüklerinin 
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tanımlandığı Protokol EK-B listesine dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla, Protokol’ün 2008-2012 yıllarını kapsayan 
birinci yükümlülük döneminde Türkiye’nin herhangi bir sayısallaştırılmış salım sınırlama veya azaltım yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.   
 

2. Sera Gazları Emisyonlarının İzlenmesi için Türkiye’deki Yasal Yükümlülük 
 
Türkiye; AB katılım müzakerelerini sürdüren, iklim değişikliği konusunda yürütülen uluslararası çalışmalara kendi 
özgün koşulları dahilinde katkı sağlayan, kalkınma konusunda büyük hedefleri olan bir ülkedir. Türkiye’nin gelişen 
ekonomisi, sanayisi ve artan nüfusuna bağlı olarak sera gazı emisyonları artmaktadır. Türkiye gerek AB gerekse 
BM müzakereleri altında sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir politikası olmadığını belirtmiştir. Çevre 
Faslı altındaki AB-ETS mevzuat uyum çalışmaları (2019 yılı teknik altyapının tamamlanması, uygulama tam 
üyelikle birlikte) ile politika yapma sürecine katkı sağlamak, iklim değişikliği müzakerelerine destek sağlamak için 
çalışmalar devam etmektedir. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sanayi tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, 
raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin mevzuat çalışmalarına başlanmış olup, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir ve paydaşlardan 
geri bildirimler alınmıştır. [1] 
 
Söz konusu  yönetmelik çalışmalarında 2003/87/EC sayılı Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi direktifinde yer 
alan faaliyetler (tesisler) ve ilgili direktifin 2007/589/EC sayılı izleme, raporlama ve doğrulama kılavuzu esas 
alınacaktır. Sanayi alt sektörlerine yönelik olarak yapılan söz konusu toplantılarda kapsam dâhilindeki tesis 
temsilcilerinin kılavuza çalışmaları ve kılavuzun uygulanmasına yönelik  Bakanlığa geri bildirimlerde bulunmaları, 
uygulama aşamasında karşılaşılabilecek sorunların belirlenmesi ve kapasite geliştirme konusunda neler 
yapılabileceğine ilişkin görüş önerilerinin Bakanlığı bildirilmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır.  Belirtilen 
sanayi alt sektörleri şunlardır: 
 

 Termik ve Isı Santralleri 
 Petrol Rafinerileri 
 Demir ve Çelik Üretimi 
 Çimento Üretimi 
 Kireç Üretimi 
 Cam İmalatı 
 Seramik Ürünleri İmalatı 
 Pulpa ve Kağıt Üretimi 
 Nitrik Asit, Apidik Asit, Kaprolaktam, Glikoksal ve Glioksilik Asit Üretimi  

 
2015 yılında yukarıda belirtilen sektörler için sera gazı emisyonlarını hesaplama ve bildirme yasal sorumluluğu 
başlayacaktır. Firmalar öncelikle hangi yaklaşımı kullanarak emisyonlarını hesaplayacağını bildiren izleme 
planlarını oluşturacaklardır. Bu planların Bakanlık onayından geçmesini takiben, işletmelere özgü faaliyet verileri, 
emisyon faktörleri, oksidasyon ve çevirme faktörleri, izleme sınırları ve belirsizlik analizleri göz önünde 
bulundurularak sera gazı emisyonları hesaplanacaktır. Akredite bir firma tarafından yapılmış hesaplar 
doğrulanarak, rapor son haliyle Bakanlık’a sunulacaktır.  
 

3. Türkiye’deki Gönüllü Çalışmalar- Karbon Saydamlık Projesi (Carbon 
Disclosure Project- CDP) 
 
Kardemir A.Ş. olarak gönüllülük esasına dayanarak başlatılan CDP projesinden gelen davete 2010 ve 2011 
yılında cevap vermiş bulunmaktayız.  
 
CDP,  2000 yılında, şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını 
sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılmıştır. İklim değişiklikleri risklerinin şirketler 
tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşıyan 
örgüt, dünyada 2011 yılı itibariyle, 71 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 551 kurumsal yatırımcı adına 
hareket etmektedir. [2] 
 
CDP aracılığıyla şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi 
yapabilmektedir. Bu veriler; kurumsal yatırımcılar, şirketler, kamu politikasını yönlendirenler, resmi kurumlar ve 
akademisyenler de dâhil olmak üzere geniş bir kitle ile paylaşılmaktadır.  
 
2000 yılından bu yana dünya genelinde ve 2009 yılında Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore ve Hindistan’da 
hayata geçirilen proje Türkiye’de Akbank sponsorluğunda 11 Ocak 2010 Pazartesi günü hayata geçirilmiş olup 
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülmektedir. Projenin rapor sponsorluğunu ise 
Ernst&Young üstlenmiştir. [3] 
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Düşük karbon ekonomisine geçişi küresel boyutta teşvik etmeyi hedefleyen proje sayesinde; yatırım şirketlerinin 
yatırım kararlarını alırken iklim değişikliği risklerini dikkate almaları ve emsallerine göre karbon emisyonu düşük 
olan şirketlere ağırlık vermeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu sayede, iklim değişikliğini bir fırsat olarak 
değerlendirebilen şirketlerin değerinin artması beklenmektedir. CDP projesi İMKB şirketlerinin ‘sorumlu’ 
yatırımcıların radarına girmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmekte ve bu projenin Türk şirketleri ile ilgili bilgi 
eksikliğini gidermede önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.   
 
CDP’nin yönettiği farklı programlar bulunmaktadır: 
 

 CDP Tedarik Zinciri (CDP Supply Chain) 
 CDP Kentler Programı (CDP Cities) 
 CDP Su Saydamlığı (CDP Water Disclosure) 
 CDP Yatırımcı Programı (Investor CDP) 
 CDP Karbon Hareketi (Carbon Action) 

 
Ülkemizde 2010 senesinde İMKB-50 endeksine dahil olan 50 şirket, 2011 yılında ise İMKB-100 endeksine dahil 
olan, Türkiye’nin halka açık en büyük 100 şirketi CDP tarafından sera gazı salımlarını ve iklim değişikliğiyle ilgili 
politikalarını açıklamaları için Investor CDP programına davet edilmiştir. Davete cevap veren ve raporlama yapan 
şirketler Çizelge 1’de belirtilmiştir: [4] 
 

Çizelge 1 CDP davetine cevap veren şirketler 
 

2010 & 2011 Yılında Cevap Veren Şirketler 2011 Yılında Cevap Veren Yeni Şirketler 

Akbank T.A.Ş. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. 

Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (g) 

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(g) 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Coca-Cola Içecek A.Ş. 

Sabancı Holding A.Ş. Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ** 

Şekerbank Holding T.A.Ş. T.Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. 

T. Garanti Bankası A.Ş. Tesco Kipa** 

Tav Hava Limanları Holding A.Ş. Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  

T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.(g)  

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.*  

  

(*) Global Electric Utilities 250  örneklemine dahil olarak yanıt verenler şirketler 

(**) Global 500 örneklemine dahil olan ana şirketleri aracılığı ile yanıt veren şirketler 

(g) Gönüllü olarak yanıt veren şirketler 

 
CDP’ ye cevap vermek isteyen şirketlerdeki ilgili kişilerin, davet aldıktan sonra Online Yanıtlama Sistemi (ORS) 
ekranını aktive etmeleri ve soruları online olarak cevaplamaları gerekmektedir.  Kullanma kılavuzu ve soru 
patikalama yöntemiyle katılımcıların cevap vermeleri kolaylaştırılmıştır. CDP Investor 2012 programında yer alan 
soruların ana ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir: 
 

YÖNETİM 
1. Yönetim 

 Grup ve bireysel sorumluluk 
 Bireysel performans 

2. Strateji 
 Risk yönetimi yaklaşımı 
 İş stratejisi 
 Politika yapıcıları ile işbirliği 

3. Hedef ve İnsiyatifler 
 Hedefler 
 Emisyon azaltım insiyatifleri 

4. Yayınlar 
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RİSKLER & FIRSATLAR 
5. İklim Değişikliği Riskleri (yönetmelikteki değişikliklerden kaynaklanan, fiziksel iklim 

parametrelerindeki değişikliklerden kaynaklanan, diğer iklim ile ilgili gelişmelerdeki değişikliklerden 
kaynaklanan riskler) 

6. İklim Değişikliği Fırsatları (yönetmelikteki değişikliklerden kaynaklanan, fiziksel iklim 
parametrelerindeki değişikliklerden kaynaklanan, diğer iklim ile ilgili gelişmelerdeki değişikliklerden 
kaynaklanan fırsatlar) 

 
EMİSYONLAR 

7. Emisyonlar Metodolojisi 
 Taban yıl 
 Yöntem 

8. Emisyon Verileri 
 Sınır 
 Kapsam-1 ve Kapsam-2 emisyon verileri 
 Verilerin doğruluğu 
 Harici tasdik veya doğrulama 
 Biyolojik olarak ayrılmış karbondan CO2 emisyonları  

9. Kapsam-1 Emisyon Dağılımı 
10. Kapsam-2 Emisyon Dağılımı 
11. Kapsam-2 Sözleşme Kaynaklı Emisyonlar 
12. Enerji 
13. Emisyonlar Performansı 

 Emisyonlar geçmişi 
 Emisyon yoğunluğu 

14. Karbon Ticareti 
15. Kapsam-3 Emisyonlar 

 
Şirketler karbon salımlarını hesaplamak için farklı metodolojiler kullanabilmektedirler. Fakat cevaplama yaparken 
kullandıkları metodolojiyi belirtmeleri gerekmektedir. En bilineni CDP’nin de önerdiği ve şirketimizin de kullandığı  
Greenhouse Gas Protocol’de  yer alan hesaplama araçlarıdır. 
 

 

4. Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması için Örnek Metodoloji - The 
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)  
 
Hükümet ve iş dünyası liderleri tarafından sera gazı emisyonlarını anlamak, ölçmek ve yönetmek için en yaygın 
olarak kullanılan uluslararası muhasebe aracıdır. GHG Protocol; Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi arasında on yıl aşkın süren ortaklık ile; tüm dünyadaki işletmeler, hükümetler 
ve çevre grupları ile; iklim değişikliğiyle mücadele için güvenilir ve etkili programlar oluşturmak için çalışmaktadır. 
 

4.1. HESAPLAMA ARAÇLARI 

 
Emisyonların hesaplanması, çok-adımlı bir işlemdir. Doğru ve yararlı bir envanter ancak dikkatli şekilde kalite 

kontrol konuları ve gerekli faaliyet verilerinden sonra geliştirilebilir. Sadece bundan sonra emisyonları tahmin 
edilmelidir. Sera gazı Protokolü Kurumsal Standart tüm envanter geliştirme süreci konusunda rehberlik sağlar. 

 
Her bir hesaplama aracı sektör uzmanları tarafından hazırlanmıştır ve en iyi uygulama yöntemlerini 

yansıtmaktadır. Her bir hesaplama aracı bir Excel çalışma kitabı ve bir PDF rehber belgeden oluşmaktadır. 
Çoğu şirketin, kendi emisyonlarını karşılamak için birden fazla aracı uygulaması gerekmektedir. Farklı 
endüstriyel sektörlere yönelik olarak hesaplama araçları bulunmaktadır. Bu sektörler: 

 
 Adipik Asit 
 Alüminyum 
 Nitrik Asit 
 Amonyak 
 Çimento 
 HCFC-22 
 Demir ve Çelik 
 Kireç 
 Selüloz ve Kağıt 
 Soğutma ve Klima cihazları (imalat, montaj, işletme ve atık bertarafı) 
 Yarı iletkenler 
 Ağaç ve Orman Ürünleri  şeklindedir. 
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Demir ve Çelik Tesisleri ile ilgili tüm emisyon kaynakları aşağıda listelenmiştir. [5] 
 

 Kapsam-1 Doğrudan Emisyonlar (Firma tarafından kaynaklanan ya da kontrol edilen) 
 Demir ve çelik üretim proseslerinden kaynaklanan CO2 emisyonu 
 Sabit yanmadan kaynaklanan sera gazı emisyonları 
 Taşıma veya mobil kaynaklardan gelen sera gazı emisyonları 

 
 Kapsam-2 Dolaylı Emisyonlar (Satın alınan elektrik, ısı ya da buhar kullanımı kaynaklanan 

emisyonlar) 
 Satın alınan elektrikten kaynaklı sera gazı emisyonları 
 Kojenerasyondan kaynaklı emisyonların tahsisi 

 
 Kapsam-3 Diğer Dolaylı Emisyonlar 

 Ürünlerin kullanımını sırasında açığa çıkan sera gazı emisyonları 
 Satın alınan malzemelerin üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonları 
 Ürünlerin taşınmasından kaynaklardan sera gazı emisyonları 

 
 

 
Şekil 1. Entegre demir-çelik tesisleri temel sera gazı emisyon kaynakları [6] 

 
 

4.2. Kapsam-1’de Yer Alan Üretimden Kaynaklanan Sera Gazlarını Hesaplama İçin Örnek 
Denklemler:  

 
Entegre demir-çelik tesislerinde kok üretiminden kaynaklanan emisyonların hesaplanması: [6] 

 
 

 
 

 
(1) 

 
 
 
 
Denklemdeki; 

 
ECO2, energy  =  kok üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonları, ton 
CC =  kok üretimi için koklaşabilir kömür miktarı, ton 
PMa =  kok üretimi için kullanılan diğer proses girdilerinin miktarları, (yüksek fırın gazı, doğalgaz, fuel-oil), ton  
BG  =  kok fırınlarında tüketilen kok gazı miktarı, m

3
 (ton veya GJ olarak ta hesaplanabilir) 

CO =  üretilen kok miktarı, ton 
COG =  koklaşma sonucu açığa çıkan ve tesise gönderilen kok gazı, m

3
 (ton veya GJ olarak ta hesaplanabilir) 

COBb  =  kok gazının temizlenmesinden elde edilen ve diğer tesislere gönderilen yan ürünler, ton 
Cx  =  girdi veya çıktı malzemelerin karbon içerikleri, ton C/birim malzeme x 
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Entegre demir-çelik tesislerinde sinter üretiminden kaynaklanan emisyonların hesaplanması: 
[6] 

 
 
 
 
                                                    
 
 

(2) 
  
Denklemdeki; 
 

ECO2   =  sinter üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonları, ton 
CBR  =  sinter üretiminde kullanılan, satın alınan ve kok fırınlarında üretilen kok tozunun miktarı, ton 
COG  =  sinter üretiminde, tüketilen kok gazının miktarı, m

3
 

BG  =  sinter üretiminde, tüketilen yüksek fırın gazının miktarı, m
3
 

PMa  =  sinter üretimi için kullanılan diğer proses girdilerinin miktarları, (yüksek fırın gazı, doğalgaz, fuel-oil), ton 
SOG  = sinterleşme sonucu açığa çıkan ve tesise gönderilen sinter gazı, m

3
  

Cx  =  girdi veya çıktı malzemelerin karbon içerikleri, ton C/birim malzeme x 

 

Entegre demir-çelik tesislerinde demir ve çelik üretiminden kaynaklanan emisyonların 
hesaplanması: [6] 

 
 
 
 
                 

 
 

(3) 
 

Denklemdeki; 
 

ECO2  =  demir ve çelik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonları, ton 
PC  =  demir ve çelik üretiminde kullanılan kok (sinter içermeyen), ton 
COBa  =  yüksek fırınlarda tüketilen kok yan ürünleri, ton  
CI =   yüksek fırına enjekte edilen pülvarize kömür miktarı, ton 
L =  demir ve çelik üretiminde tüketilen kireçtaşı miktarı, ton 
D =  demir ve çelik üretiminde tüketilen dolomit miktarı, ton 
CE =  elektrikli ark ocaklarında tüketilen karbon elektrod mikrarı, ton 
Ob  =  demir çelik üretimi için kullanılan diğer proses girdilerinin miktarları, ton (sinter veya atık plastik) 
COG =  yüksek fırınlarda tüketilen kok gazı, m

3
 

S =  üretilen çelik miktarı, ton 
IP  =  çeliğe dönüşmeyen, üretilen pik demir miktarı  
BG =  üretilen ve diğer tesislere gönderilen yüksek fırın gazının miktarı, m

3
 

Cx =  girdi veya çıktı malzemelerin karbon içerikleri, ton C/birim malzeme x 
 

 
İşletmelerde tüketilen veya üretilen malzemelerin karbon içerikleri, tesislere özgü analizler 
yapılarak kullanılacağı gibi, Çizelge-2’den de yararlanılabilir. [6] 
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Çizelge 2 Proses malzemelerinin karbon içerikleri 
 

Proses Malzemeleri Karbon İçerikleri 

(kg C/kg) 

Yüksek Fırın Gazı 0.17 

Taş kömürü 0.91 

Diğer kömürler 0.67 

Katran 0.62 

Kok 0.83 

Kok Gazı 0.47 

Koklaşabilir Kömür 0.73 

Direct reduced Iron (DRI) 0.02 

Dolomit 0.13 

EAF Karbon Elektrodlar 0.82 

EAF Şarj Karbon 0.83 

Fuel Oil 0.86 

Sıcak Briketlenmiş Demir 0.02 

Kireçtaşı 0.12 

Doğal Gaz 0.73 

Çelikhane konverter Gazı 0.35 

Petrol Koku 0.87 

Pik Demir 0.04 

Hurda Demir 0.04 

Çelik 0.01 

 
Sabit yanma, parlama, DRI üretimi, ve kireç üretiminden kaynaklanan CO2 ile tüm proseslerden 
kaynaklanan CH4 emisyonları da farklı denklemlerle kılavuzda açıklanmıştır. Ayrıca hazırlanmış Excel 
sayfalarını kullanarak her bir üretim sürecindeki emisyonların hesaplanması kolaylaştırılmıştır. Kapsam-2 
ve Kapsam-3 emisyonlarının da hesaplanması için hazırlanmış kılavuz ve Excel sayfaları mevcuttur. [5] 
 

5. Sonuç 
 
Üretilen bir değerin, tüketiciye ulaştırılmasında ve tüketim sonrasındaki aşamalarda atmosfere en az miktarda 
sera gazı salımı verecek şekilde bir ekonominin oluşturulması için ulusal ve/veya sektörel kalkınma stratejileri ile 
iklim değişikliği politikalarının, kurumsal yapılanma ve mevzuatların entegrasyonu gerekmektedir.  
 
Türkiye’nin 2012 yılı sonrası (Kyoto Protokolü’nün 2. Yükümlülük Dönemi) dönem için hazırlıklı olması 
gerekmektedir. Öncelikle tüm sektörlerde ve firmalarda karbon ayak izi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır. Tüm firmalar, karbon yönetim ilkelerini hem çevre yönetiminin bir parçası hem de işletme verimliliği 
ve rekabetinin arttırılmasının bir aracı olarak uygulamaya sokmalıdır.  
 
Kardemir A.Ş. olarak bundan sonraki hedeflerimiz; prosesler sonucu açığa çıkan sera gazı emisyonlarımızı 
kontrol altına almak için düzenli izlemelerini yapılmasını sağlamak, emisyon azaltımı sağlayan projeler geliştirmek 
ve kredilendirme olanaklarının incelenerek karbon emisyon ticaretine dâhil olabilmektir.  Ayrıca tüm 
çalışanlarımızda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilincin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.  
 

Kaynaklar 
 
[1] http://iklim.cob.gov.tr/ 

[2] https://www.cdproject.net/ 
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[5] http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/iron-and-steel-sector 

[6] GHG ProtocolCO2 emissions from the production of iron and steel (Guidance document) 
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Özet 
 
Bu çalışmada; gün geçtikçe artan küresel rekabet ortamında ayakta kalmanın temel unsurunun yenilikçi ürünler 
ve çevreye duyarlı yeni teknolojiler geliştirmekten geçtiğinin farkında olan Kardemir AŞ. ile Karabük Üniversitesi 
arasında başlatılan enerji ve çevre projeleri model olarak ele alınmıştır. Proje kapsamında ortak yürütülen  Ar-Ge 
çalışmaları (özellikle enerji verimliliği) ve bu çalışmalar sonucu elde edilen faydaların üniversite ve sanayi 
açısından önemi ve değeri belirtilmiştir. Süregelen diğer projelerle üniversite sanayi işbirliğinin sistematik biçimde 
ilerlemesi ve sürdürülebilir olmasının önemine değinilmiştir. Ayrıca bölgedeki diğer sanayi ve üniversite 
işbirliklerinin oluşturulmasında bu çalışmanın ne derece önemli olduğu vurgulanmıştır. 

 
Anahtar kelimeler:  Üniversite-sanayi işbirliği; enerji verimliliği; enerji tasarrufu;  enerji yönetimi; Kardemir 

 

UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN IRON AND STEEL 
INDUSTRY: KARDEMİR-KARABUK UNIVERSITY EXAMPLE OF 

ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROJECTS  
 

Abstract 
 
In this study, the energy and environment projects was taken as a model which was initiated between Karabük 
University and Kardemir Inc. who has an awareness of the primary emphasis for survival in increasing global 
competition is due to develope innovative products and environmentally sensitive new technologies.  R & D 
activities that are carried out jointly by the project (especially energy efficiency), and results obtained from these 
studies via benefits and value gained by the university and industry are mentioned. The importance of sustainable 
progress of university-industry co-operation was mentioned with other ongoing projects. In addition, the 
importance of creation of other industry and university cooperation within the region influenced by this study was 
emphasized. 
 
Keywords: Industry and university cooperation, energy efficiency, energy savings, energy management, 

Kardemir 

 

1. GİRİŞ 
 
Bilimsel ve teknolojik gelişme, bir ülkenin ilerlemesi açısından son derece önemlidir. Bu alandaki ilerlemeler, var 
olan imkanların etkin kullanılması ile gerçekleşir. Üniversite-sanayi işbirliği bu anlamda en önemli araçlarından 
biridir. Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin güzel bir aracı olarak 
üniversite-sanayi işbirliği çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. Bu işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi 
üniversitelerden firmalara aktarılmaktadır. Kısıtlı olan kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların 
işbirliğine ihtiyaçları vardır [1-2]. 

 

Üniversite-sanayi işbirliği, İngiliz Sanayi Devrimiyle başlamıştır. Bu işbirliği, ilk olarak Almanya’da araştırma 
alanına taşınmıştır. Sanayi ülkelerinde, 1970’lerden bu yana üniversite-sanayi işbirliği giderek artmıştır. Dünyada 
yaşanan ekonomik ve siyasi olaylara bakıldığında, bilim ve teknolojiye yatırım yaparak bu konuda başarılı olan 
ülkeler, ekonomik anlamda gelişmiş ve dolayısı ile toplumun refah seviyesi artmıştır [3]. 
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Günümüzde hızla gelişen teknolojik gelişmeler alanında uzmanlaşmış kişilere olan gereksinimi daha da önemli 
hale getirmiştir. Sadece dünyada değil ülkemizde de bu uzmanlaşmış eleman ihtiyacının karşılanması için her 
geçen gün yeni üniversiteler ve bölümler açılmakta, her yıl daha fazla sayıda yetişmiş kişiler mezun olmaktadır.  
Buna paralel olarak üretimini mükemmelleştirmeye çalışan sanayi tesislerinin araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına olan ihtiyacı da artmaktadır. Araştırma geliştirme (AR-GE) ve yeni teknolojilere olan yatırımlar 
yaygınlaşmış olmasına rağmen bu sanayinin daha az maliyetle daha kaliteli ürün üretilmesinde yeterli 
olmamaktadır. Ülkesindeki bilimin ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmakla yetinmeyen ve dünyadaki 
gelişmeleri de yakından takip ederek bunları ülkesine getirip uygulayacak nitelikli elemanlara ihtiyaç vardır. Bu 
bağlamda birer bilim ve araştırma birimi olan üniversitelerin en önemli amaçlarından birisi de sanayinin 
ihtiyaçlarını ve sorunlarını dikkate alarak bunlara yönelik eleman yetiştirmesi ve sanayinin problemlerine pratikte 
uygulanabilecek çözümler bulmasıdır. 

  

Hem ülke gelişimine katkıda bulunmak hem de rekabet güçlerini arttırmak sanayi kuruluşlarının en büyük 
beklentisidir. Bunun için sanayi kuruluşları kendi teknolojilerini kendileri üretmek istemekte ancak yeterli bilgi 
birikimi, kaynak ve tecrübeye sahip olmadıkları için tek başlarına bu isteklerini gerçekleştirememektedirler. 
Üniversiteler ise yaptıkları bilimsel çalışmaların pratikte uygulanabilir olduğunu görmek ve teknolojiyi ürüne 
dönüştürebilmek için uygun ortam arayışı içine girmektedirler. Karabük Üniversitesi ve Kardemir A.Ş de tam da bu 
paydada birleşerek sanayi üniversite işbirliğine model olacak bir çalışmayı yürütmektedirler. 

 

2. SANAYİ -ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNDE TARAFLAR 
 
Ülkemizin en genç üniversitelerinden birisi olan Karabük Üniversitesi ilk olarak Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı kanun ile 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ nden ayrılan Karabük Üniversitesi 12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksek okul, 3 
meslek yüksek okulu ve 5 araştırma merkezi ile eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Bünyesinde 
bulundurduğu uzman akademik personeli ile yaklaşık 18000 öğrenci kapasitesiyle eğitim öğretim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdürmektedir [4].  

 

Karabük Üniversitesi hem yöre halkının hem de yörede bulunan sanayi kuruluşlarının desteğini arkasına alarak 
her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmektedir. Karabük Üniversitesi en son teknolojileri ve gelişmeleri 
dikkate alarak öğretim programlarını oluşturmakta ve araştırma konularını bunlara göre belirlenmektedir. 
Üniversitemiz her geçen gün kendisini geliştirmekte, öğrenim kadrosunu güçlendirmekte ve başarılı çalışmaları ile 
kendinden söz ettirmektedir. Üniversitenin Teknik eğitim Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 
Teknoloji Fakültelerinde birçok farklı bölümde lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bünyesinde de yüksek lisans ve doktora eğitimi devam etmektedir. Gerek eğitim öğretim 
programları gerekse önerilen yüksek lisans programlarında yörenin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınmakta 
özellikle demir çelik sektörüne ayrıca önem verilmektedir. Bunun bir sonucu olarak Üniversiteye bağlı Demir Çelik 
Enstitüsü; Temmuz 2011’de kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.   
 
Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü’nün (KDÇE) amacı; Türkiye ve dünyada demir çelik üretimi 
konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesine, ürün kalitesinin artırılmasına, katma değeri yüksek vasıflı çelik 
üretilmesine, üretim atıklarının değerlendirilmesine, demir çelik tesislerindeki verimliliğin artırılmasına ve demir 
çelik üretiminde yerli hammadde ve cevherlerin etkili ve verimli kullanımına yönelik araştırmalar için gerekli 
bilimsel ortamı sağlamaktır. Bunun yanında, ülkemizde üretilen ürünlerin uluslar arası düzeyde kabul gören 
akreditasyon koşullarında kalite kontrol testlerinin yapılmasına yönelik alt yapı oluşturmak, üretici/kullanıcı ve bu 
alanlarda araştırma yapan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, 
yaptırmak,  koordine etmek ve Türkiye’nin demir çelik alanındaki strateji ve politikalarına katkı sağlamaktır [4]. 
 
Kardemir; 3 Nisan 1937 tarihinde temelleri atılan ve iki yıl gibi kısa bir sürede Türk Sanayisinin hizmetine giren, 
ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikasıdır. Kuruluşundan itibaren ülkemizin dört bir yanındaki çok sayıda 
çimento ve şeker fabrikasının, kara ve demiryolu köprülerinin, tersane, baraj ve santrallerin imalat ve montajı ile 
Erdemir, İsdemir, Seydişehir Alüminyum gibi ülkemizin en büyük sanayi tesislerinin imalat ve montajını 
gerçekleştiren Kardemir, ülkemize yaptığı hizmetler nedeniyle “Fabrikalar Yapan Fabrika” unvanını almıştır. 
Özelleştirildiği 1995 yılından itibaren faaliyetlerine özel sektör olarak devam eden Kardemir, şirket kültüründe 
çalışanların mutluluğu, müşteri odaklı hizmet anlayışı, iş sağlığı ve güvenliği, çevreye duyarlılık, verimlilik, karlılık 
ve sürekli gelişme ilkesini benimsemiştir. Özelleştirildiği 1995 yılından sonra Çelikhane Konvertör Sistemi, Kontinü 
Kütük ve Blum Tesisi, Kireç Fabrikası, Oksijen Fabrikası ve Cüruf Değerlendirme Tesisi gibi önemli yatırımlar 
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılından sonra ise Yeni Soğutma Kulesi yatırımları, Kok Fabrikalarının Modernizasyonu, 
Yüksek Fırınların Yenilenmesi, Kontinü Haddehanenin Modernizasyonu gibi çok sayıda önemli yatırım projesi 
tamamlanarak devreye alınmıştır. Yine bu dönem içerisinde yapımı gerçekleştirilen yeni yüksek fırın ile sıvı ham 
demir üretim kapasitesi 1.500.000 ton/yıl’a çıkartılırken, kurulan Yeni Ray ve Profil Haddehanesi ile de Kardemir, 
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ülkemizde ve bölge ülkeler arasında 72 metre boya kadar her türlü ray, 550 mm genişliğe kadar büyük boy 
profiller ve 200 mm genişliğe kadar köşebentlerin üretilebildiği tek sanayi kuruluşu haline gelmiştir. Bu 
modernizasyon ve yeni yatırım projeleri ile şirket, en gelişmiş teknolojik yapıya kavuşturulmuş ve rekabet gücü 
arttırılmıştır  [5]. 
 

3. SANAYİ - ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN SANAYİ AÇISINDAN ÖNEMİ 
 
Günümüzde her alanda sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak çok zor hale gelmiştir. Bir ülkenin 
gelişmişlik seviyesini o ülkenin sanayisinde kullandığı teknoloji göstermektedir. Gelişen teknolojiyi en iyi şekilde 
kullanan toplumlarda yaşam standartlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bilimin ve teknolojinin en iyi 
üretildiği yerler de üniversitelerdir. Üniversitelerin en temel görevi bir yandan eğitim ve öğretime devam ederken 
diğer yandan da araştırma ve geliştirme yapmaktır. Teknolojinin en temel yapı taşını da bu bilimsel araştırmalar 
oluşturmaktadır. Yalnızca bilim üretmek ve bilgiye sahip olmak tek başına etkili olamamaktadır. Sahip olunan 
bilginin teknolojiye dönüştürülmesi ve topluma sunulması gerekmektedir. Ülkemizde her geçen gün artan 
üniversite sayısıyla beraber araştırma ve geliştirme çalışmalarına verilen önem de artmaktadır. Bu durum 
gerçekleştirilen proje çalışmalarında, ulusal ve uluslararası yayın sayılarının artışıyla kendini çok bariz bir şekilde 
göstermektedir. Bilginin ekonomiye katkı sağlayacak şekilde yansıdığı zaman bilim gerçek değerine ulaşır. Bu 
durum da en iyi şekilde üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının iş birliği yapmasıyla sağlanabilir.  
 
Üniversiteler hem eğitim öğretim hem de araştırma çalışmalarını sürdürürken çoğu zaman yalnızca devletten 
alınan destek yeterli olmamaktadır. Günümüzde birçok üniversite kısıtlı imkanlar nedeniyle araştırma geliştirme 
çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütememektedir. Genellikle üniversitelerde yapılan araştırma çalışmaları 
TÜBİTAK, KOSGEB gibi devlet kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Ancak bu çalışmalar sonucunda sadece 
bilgi üretilmiş olmakta, üretilen bilgiler teknolojiye dönüştürülememektedir. Üretilen bilgilerin hem teknolojiye 
dönüştürülmesi hem de daha yararlı bir şeklide uygulanabilmesi için üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının iş birliği 
içerisinde çalışmaları gerekmektedir.  
 
Bilindiği gibi hem üniversitelerin hem de sanayi kuruluşlarının birbirlerine karşı üstün oldukları alanlar 
bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunmaları ve birbirlerine destek çıkmaları her iki tarafın da gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır 
[6]. Bir yandan üniversitelerde alanında tam ve doğru bilgiye sahip uzmanlar yetişirken diğer yandan da sanayi 
kuruluşları için daha az maliyetli ürün üretme ve teknolojiye daha kolay ve ucuz bir şekilde sahip olma yolu 
açılmaktadır.  
 
Günümüze kadar Türkiye’deki birçok sanayi kuruluşu teknolojiyi yurtdışından transfer etmiş sadece teknolojiyi 
kullanmışlardır. Ancak gün geçtikçe zorlaşan teknoloji transferi işlemi bazı sanayi kuruluşlarını kendi teknolojilerini 
üretmeye yönlendirmiştir. Bunun için birçok sanayi kuruluşu kendi bünyesinde AR-GE merkezi kurmuş ve kendi 
teknolojisini kendi üretme yöntemine başvurmuştur. Bunun yanında yine de üniversiteler ile nasıl işbirliği içerisine 
girilebilir sorununa yanıt bulmaya çalışmışlardır. Tam da bu bağlamda üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının 
karşılıklı çıkarları çakışmaktadır. Üniversiteler yetişmiş ve kendi alanında uzman ancak yeterli uygulama ve 
geliştirme alanı bulamayan elemana sahipken, sanayi kuruluşları da kendi problemlerine en kısa zamanda çözüm 
üretebilecek ve teknoloji üretebilecek insan gücüne ihtiyaç duymaktadırlar.  
 

4. SANAYİ ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN ÜNİVERSİTE AÇISINDAN ÖNEMİ 
 

Her yıl milyonlarca öğrenci mezun olduktan sonra kendisini zor bir mücadelenin içinde bulmakta ve eğitim hayatı 
boyunca öğrendiklerini uygulayabileceği alanlar ararken, sanayi de yetişmiş nitelikli elemanlara ihtiyaç 
duymaktadır. Bu açıdan üniversitelerin sanayiye her açıdan yakın olması son derece önemlidir.  
 
Üniversitelerde verilen teorik eğitim pratik bilgi ile pekiştirilemediği zaman teorik bilgi askıda kalmakta ve zamanla 
unutulmaktadır. Karabük Üniversitesi ve Kardemir A.Ş işbirliğinde gerek lisans gerek lisansüstü gerekse doktora 
seviyesindeki öğrenciler hem staj yapma imkanı hem de kendilerine uygun araştırma ortamı bulabileceklerdir. 
Öğrencilerin katılabilecekleri projeler ile iş hayatının temel taşlarından birisi olan sorumluluk alma ve sorumluluğu 
yerine getirebilme deneyimlerine sahip olabileceklerdir.  
 
İş birliği sürecinde üniversitelerin beklenti ve kazanımları şu şekilde sıralanabilir [6]: 

 
Beklentileri; 
 Sanayinin sorunlarına ekonomik çözümler üreterek bilgiyi ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde 

kullanmak, 
 Akademik personelin uzmanlık kazandığı alanda saha tecrübesi kazanmasını sağlamak, 
 Çalışmalardan akademik yayın, patent vb çıkarmak, 
 Endüstriden staj konusunda daha fazla destek almak,  
 Burs ve staj gibi etkinliklerle öğrenci başarısını arttırıp, destek ve motivasyon sağlamak, 
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 Öğrenci projelerinde, proje geliştirilmesine ve problem belirlenmesine yardımcı olmaları, bu sayede 
öğrencilerin gerçek hayat problemleri ile gerçek hayat şartlarında uğraşmasının sağlanmak  

 Sanayi kuruluşlarının üniversitelerde, gelişmelerin ve problemlerin konuşulduğu seminerler, paneller vs. 
düzenleyerek akademik çalışmalara ışık tutması ve yönlendirmesi olanak tanımak 

 
Kazanımları;  

 
 Üniversiteler elde edilen fonların büyük bir kısmını bu ortak çalışmalardan sağlayabilir. 
 Çalışmalardan elde edilen sonuçlar aynı sanayi sektörlerinin benzer sorunlarına çözüm olabilir. 
 Üniversite öğretim üyeleri teoride öğrendikleri bilgiyi uygulamaya yönelik saha çalışmalarına döndürecek 

imkânı bu sayede bulabilirler. 
 Kamu yararına olacak hizmet görevini yerine getirmiş olmaktadır, 
 Öğrenciler için deneyim kazanma alanları oluşturmaktadır, 
 Bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktadır, 
 Mezunlarına iş imkânları sağlamış olacaktır. 

 
 

5. İŞBİRLİĞİ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR 
 
Geçmişe bakıldığında üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında yeterince iş birliği yapılmadığı ve yürütülmediği 
görülmüştür. Bu durumun temelinde, tarafların birbirlerine yeterince tanımaması, üniversitede verilen eğitim ve 
öğretim programlarının sanayiye yönelik olmaması, tarafların birbirlerine karşı olan güvensizliği, mali kaynak ve 
işbirliğini düzenleyecek herhangi bir organizasyonun olmaması ve üniversite sanayi işbirliğini teşvik edecek 
yasaların bulunmaması gibi nedenler yatmaktadır.  
 
İş birliği sürecinde en büyük ve önemli görev devlete düşmektedir. Devlet, üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının iş 
birliği içerisinde çalışabilmeleri için bu iş birliğini teşvik edici önlemler almalı ve gerekli yasaları çıkarmalıdır. 
Sanayi kuruluşları ve üniversiteler arasında bir köprü vazifesini görmelidir.  
 
Üniversitelerin kendilerini yeterince tanıtamamaları da iş birliği sürecinin başlamasını zorlaştırmaktadır. Sanayi 
kuruluşları üniversitelerde ne gibi çalışmaların yapıldığını bilmeden bir iş birliği sürecine girmek istemeyecektir. 
Üniversitelerin, kuruldukları bölgedeki sanayi kuruluşlarının çalışma alanlarına yönelik eğitim - öğretim programı 
düzenlemeleri ve çalışmalarını o yönde gerçekleştirmeleri gerekir. Bu durum sanayi kuruluşlarını üniversiteler ile 
çalışmaya teşvik edecektir.   
 
Üniversitelerin en büyük problemlerinden birisi olan araştırma için gerekli olan mali desteğin ve uygulama alanının 
olmayışıdır. Bu durum üniversitelerin mali destek açısından her şeyin devletten beklenmesine yol açmaktadır. 
Sanayi kuruluşlarının bu problemlere çözüm üretmeleri hem üniversitelerin mali açıdan daha rahat olmalarını hem 
de araştırma sürecinde daha doğru ve amaca uygun çözümlerin üretilmesini sağlayacaktır. Karşılıklı güvenin 
oluşması doğal olarak zaman isteyen bir süreçtir. Ancak araştırma sonucunda amacına uygun çözümlerin 
üretilmesi tarafların birbirlerine karşı olan güveni daha da artıracak ve ileride yapılabilecek çalışmaların önünü 
açacaktır.  
 

6. İŞBİRLİĞİ SÜRECİ VE HAYATA GEÇEN PROJELER 
 
Enerji tüketimi bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birisidir.   Günümüz yaşam 
koşullarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen enerjinin, üretimi ve tüketimi hem dünyanın hem de ülkemizin en 
önemli sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Enerji üretimi ve kullanımı da çevresel etkilerin en çok görüldüğü 
alandır. Enerji üretimi ve kullanımı aşamalarında meydana gelen küresel ve lokal çevresel problemlerin 
oluşumunda en önemli etkenler yakıt ve yakıtın enerjiye dönüşümü için kullanılan sistemlerdir [7]. Sürdürülebilir 
kalkınma, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve çevreye verilecek zararın minimum düzeye 
indirilmesi ile sağlanabilmektedir. Bu da ancak enerji kaynaklarından maksimum verim alınarak sağlanabilir. 
Gelişmiş enerji verimliliği enerji kayıplarının azalmasına neden olur. 
 
Demir çelik sanayi de enerji tüketiminin en yoğun olduğu sanayi kuruluşlarının başında gelmektedir. Türkiye’nin 
toplam enerji tüketimi içerisindeki payı, ortalama % 6, toplam sanayinin enerji tüketimi içerisindeki payı ise, % 15 
civarındadır. Demir-çelik sektöründe; ark ocaklı tesislerde, enerji tüketiminin % 65’i elektrik, % 30’u doğalgaz ve % 
5’i motorin, entegre tesislerde ise, enerji tüketiminin % 75’i kömür, % 5’i elektrik, % 5’i petrol ve % 15’i doğal 
gazdan oluşmaktadır[8]. Bu açıdan bakıldığında çok büyük miktarda kaynağın enerji elde etmek amacıyla 
kullanıldığı görülmektedir. Enerji elde etmek amacıyla kullanılan enerji kaynaklarının çevre üzerine olumsuz 
etkileri de söz konusu olmaktadır. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar hem üretim sırasındaki 
maliyetleri azaltmak hem piyasada rekabet edebilir durumda olmak hem de çevreye en az zararı vererek üretim 
yapabilmek için enerjiyi verimli olarak kullanabilmeli ve bunun için sürekli araştırma içinde olmalıdırlar.  
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Kardemir A.Ş-Karabük Üniversitesi işbirliği sürecinde elbette ki yukarıda bahsedilen zorluklar yaşanmıştır. İşbirliği 
sürecinde öncelikle tarafların birbirlerini tanıması önem taşımaktadır. Bu sebeple öncelikle üniversitede farklı 
alanlarda uzman bir ekiple Kardemir AŞ ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret sırasında tesis ve tesisteki prosesler 
üniversite ekibine tanıtılmıştır. Daha sonra. Karabük Üniversitesi ile Kardemir A.Ş arasında Kardemir A.Ş’nin 
problemlerine yönelik spesifik konularda çözüm üretmeye yönelik “Sürekli İyileştirme Grupları” oluşturulmuştur. 
Entegre bir demir çelik fabrikasında tüm dünyada olduğu gibi çevre ve enerji konuları önem taşımaktadır. Çevre 
ve enerji konusunda oldukça duyarlı olan Kardemir A.Ş ile Karabük Üniversitesi karşılıklı olarak “Enerji ve Çevre 
Birimi” ni kurmuştur. Birimin hem sanayi kısmında hem de üniversite kısmında yer alan mühendis ve 
akademisyenleri planlı ve programlı toplantı ve sorunların tespitine yönelik saha ziyaretleri sonucunda birçok proje 
hayata geçmiştir. Bu projeler: “Kardemir Kuvvet Santrali 3 Adet OPG Buhar Kazanı Verimlilik, Performans, Ölçüm 
ve Değerlendirmesi Etüdü”, “Kardemir Kontinü Haddehane ve Ray Profil Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, 
Performans, Ölçüm ve Değerlendirmesi Etüdü”, “Pompa ve Fanlarda Enerji Verimliliği”, “Atıksu Kaynakları Kirlilik 
Yükünün Belirlenmesi ve Muhtemel Çözüm Önerileri", “Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve 
Değerlendirilmesi Etüdü”, “KARDEMİR Dört Nolu Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf İmkanlarının 
Belirlenmesi”’dir. 
 
Üniversite sanayi işbirliği kapsamında üniversite yönetimi, Kardemir A.Ş’ de çalışan ve Karabük üniversitesinde 
yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan mühendislere çalıştıkları birimle ilgili çalışma konuları verilmesini 
sağlamıştır. Bu bağlamda karşılıklı anlayış içerisinde mühendislerin görevlerini ve derslerini aksatmamaları için 
lisansüstü derslerin gün ve saat ayarlamaları yapılmıştır. Böylece Kardemir AŞ’de çalışan bir kişi yüksek lisans 
eğitimini tamamlarken çalıştığı kuruma daha faydalı olabilecektir. 

 

7. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İŞBİRLİĞİNDE TARAFLARA DÜŞEN GÖREVLER 
 
Üniversite ile sanayi arasındaki ilişkinin sürdürülebilir bir biçimde devam ettirilebilmesi için her iki tarafın da 
beklentilerine cevap bulması ve karşılıklı anlayış içerisinde bilgi alışverişinin devam etmesi gerekmektedir. Bu 
süreçte her iki taraf da görev ve sorumluluklarını bilmeli karşısındakinin kendisinden ne istediğini unutmamalıdır. 
Bu bağlamda üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının sürdürülebilir işbirliğini sağlamaları için ana stratejiler 
şunlardır [9] : 
 

 Karşılıklı güven ve birbirlerinin beklenti ve gereksinimlerinin farkında olmak, 

 İlişkilerde saygı ve esneklik, 

 Tanımlı amaçlar ve roller, 

 Proje ve çalışmalarda uygun anahtar personelin yetki ve kısıtlamaları belirlenmiş şekilde atanması, 

 Şeffaf bütçe; fon temini ve kullanımında şeffaflık, 

 Üniversite tarafından bir yandan düzenli desteklerin (laboratuvar olanaklarının sunulması, öğrencilerin 
katılımı, sürekli personel desteği) bir yandan da esnek desteklerin (proje bazlı araştırmacılar, konaklama 
olanakları vb.) sağlanması, 

 Projeler bazında, gereksinim duyulan uygun araştırmacılara ulaşabilmek için veri tabanlarının bulunması, 

 Projeye başlamadan ana problem odakları olan fikri haklar ve yayın konularında anlaşmalar yapılması, 

 Çalışma ve araştırmaların profesyonel anlamda (projelendirme, termin planının izlenmesi, finansman 
yönetimi vb.) yürütülmesi, 

 İşbirliği yapan tarafların üst yöneticileri arasında sürekli iletişim kurulması, 

 Olası tartışma ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin yöntemlerin oluşturulması, 

 Bilgi çevrimi içinde, bilgi ya da teknolojiyi üretenlere ulaşılabilme araçları geliştirilmesi, 

 Yönetim sistematiğinin açık kapı modeline uygun olması, 

 Başarıların ödüllendirilmesi, 

 Özellikle kurumsal mekanizmalar için başarının uzun dönemde geleceğinin bilincinde olunması ve buna 
göre sabırlı planlar yapılması, 

 Değişik aşamalar için periyodik ölçme-izleme-değerlendirme sistemleri kurgulanması. 

 

8. SONUÇLAR 
 
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin istenilen düzeye gelebilmesi için, hem üniversite hem de sanayi tarafının karşılıklı 
işbirliği sürecinin önemini kavraması ve gereken ilgiyi göstermesi gerekir. Yeni kurulan bir üniversite olan Karabük 
Üniversitesi de bu durumun farkında olarak Kardemir A.Ş ile işbirliği sürecini başlatmıştır. Karabük Üniversitesi, 
Kardemir A.Ş ile kurulan işbirliği sayesinde hem Kardemir A.Ş’nin hem bölgenin en önemlisi de Türkiye’nin 
kalkınması için çaba göstermekte ve göstermeye de devam edecektir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 
projeler ile birlikte Kardemir A.Ş ve Karabük Üniversitesi arasında güven sağlanmış olup bu bağ giderek 
güçlenmektedir.  
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Özet 
 

Ülkemizde ve dünyada enerjinin üretilmesi ve kullanılması büyük önem arz etmektedir. Enerjinin verimli 
kullanılması işletmeler ve kobiler için en önemli öncelikler arasında yer almaktadır. İşletmelerin önem verdiği 
yapılardan biri aydınlatma sistemleridir. İşletmelerde, aydınlatmanın yaratmış olduğu maliyet ve istenen kaliteli 
ışık, enerji verimliliğinde önemli bir parametredir. Aydınlatma sistemlerinde kullanılan fluoresan lambalar bu 
noktada göze çarpan sorunların başında gelmektedir. Fluoresan lambaların dim edilmesinde kullanılan elektronik 
balastları, dim kontrol yöntemlerini ve kullanılan lambaların gereksinimlerinin bilinmesi bu alandaki çalışmalar için 
büyük kolaylık sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fluoresan lambalar, Dim, Aydınlatma, Enerji verimliliği. 

 

Giriş 
 

Günümüzde, aydınlatma sistemlerinin kullanımı ve gereksinimlerinin artması, enerji verimliliği hakkında bir takım 
sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasının gerekliliği herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir. Aydınlatma araçlarının ihtiyaç dahilinde çeşitli kontrol sistemleri yardımıyla 
kullanılması, enerji verimliliği açısından önemli katkı sağlamaktadır. Günümüzde kullanılan beyaz ışık ihtiyacını 
sağlayan fluoresan lambalar işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada fluoresan lambaların dim 
edilmesi hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. 

 

1. Elektronik Balastlar 
 
Elektronik balastların icadı yakın bir tarihe dayanmakla birlikte yalnızca son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Manyetik balastlar, vızıltı, ısınma, düşük verimlilik, kamaşma ve dim edilememe gibi dezavantaja 
sahiptirler. Frekansı 20-70 kHz olan elektronik balastlar bu sorunlar karşısında büyük avantaj sağlamaktadır. 
Elektronik balastların uygun çözümleri sayesinde satışları da günden güne artmaktadır [1]. 

 
50 Hz’lik şebeke frekansını 20-70 kHz’e yükselten elektronik balastların manyetik balastlara oranla bazı 
üstünlükleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir [1]. 
 

 Lambanın ve tüm aydınlatma sisteminin etkinlik faktörünü artırır. 

 Işık titreşimini ve stroboskobik olayları önler. 

 Startersiz olması nedeniyle 150V’dan daha düşük gerilimlerde dahi lambanın ani ateşlenmesini sağlar. 

 Güç faktörünü yükseltir ve kompanzasyona gerek yoktur. 

 Işık akısının istenilen oranda azaltılıp çoğaltılmasına imkan tanır. 

 Sıcaklık yükselmesi az olduğundan ısı kayıpları da azalır. 

 Uğultu ve vızıltı gibi gürültüleri olmaz. 

 Bir balastla iki lamba çalıştırılabilir.  

 Doğru gerilimle beslenebilirler [2]. 
 
Elektronik balastlar bütün dimerlerle uyumlu olmayabilirler. Bu nedenle kullanımda balast ve dimerin birbirleriyle 
olan uyumluluğu kontrol edilmelidir. 

 
2. Dimerleme 
 
Dimerleme, lambanın aydınlık şiddetini ayarlanması olarak tanımlanmaktadır. Bunu sağlamak için elektronik 
balastlara ve kontrol devrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronik balastlar düzgün ve sessiz olarak dim 
edilebilmektedirler. Bunun için de bir takım kontrol devrelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Balastların dim edilmesi 
esnasında analog ve dijital yöntemlerden faydalanılmaktadır. Analog yöntemde 0-10 VDC, ikili faz-kontrol, üçlü 
faz-kontrol ve kablosuz kızıl ötesi olarak sınıflandırılırlar [3]. Düşük maliyetli ve genel kontrol sürücüleriyle de 
geniş bant uyumluluğu avantajı bu yöntemin standart dimer metodu olarak nitelendirilmesine olanak 
sağlamaktadır. Dijital dimer sistemi ise kullanımının yeni olmasıyla beraber mikrokontrol devrelerine ihtiyaç 
duymaktadır. Bu kontrol devrelerinin çalışması balast ve kontrol sinyallerini alarak durum raporu yollanması 
mantığına göre çalışmaktadır. Bu sayede ayrı balast guruplarının konumu ve geri besleme sinyallerinin alınması 
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gibi daha yüksek kontrol kapasitesi sağlayarak aydınlatma sisteminin daha çeşitli ve verimli çalıştırılmasına imkan 
vermektedir. 

 
2.1. Fluoresan Lambaların Dimerlenmesi 
 
Gün ışığından yararlanılamadığı zamanlarda elektriksel aydınlatma vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bazı özel amaçlar 
için, bu aydınlatmanın ayarlanması yani ışık miktarının belirlenmesi gerekmektedir. Tüneller, ofisler, sinema, 
tiyatro sahneleri, konferans salonları ve imalathaneler gibi ışık şiddetinin belirli standartlarda ve seviyelerde 
istendiği mekanlar mevcuttur. Bu tip yerlerde kullanılacak olan fluoresan lambaların dim edilmesi ve bunun 
uygulanması son derece önemli hale gelmiştir. 

 
Bir elektrik lambasını dimerleme, lamba gücünün değiştirilmesiyle mümkün olur. Bu da elektronik aygıtlar 
yardımıyla yapılmaktadır. Fluoresan lambalarda genellikle yardımcı ısıtma bobinleri adı verilen aygıtlar 
kullanılmaktadır. Bunlar, çalışma esnasında lamba akımından bağımsız olarak elektrotları arzu edilen ısıda 
tutmak üzere kullanılırlar. 

 

            
 

Şekil 1. Dim edilebilir elektronik balastlar, Kontrol devreleri ve Fluoresan lambalar [4]. 
 

2.2. Dim Edilecek Lambaların Gereksinimleri 
 
Fluoresan lambaların dim edilebilmesi için, Flamanların ön ısınması, yüksek ateşleme gerilimi, güç kontrolü ve 
düşük dim seviyelerinde dahi filamanlarının yeterli ısıda bulunması gibi bir takım gereksinimlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Şekil 2’ de bir fluoresan lambanın dim edilmesini açıklamak için basit bir direnç devre modeli 
gösterilmiştir. Öncelikle lamba üzerinden geçen akım, lambanın gücünü ve parlaklığını belirlemektedir. Düşük ışık 
şiddetlerinde lamba, oluşabilecek bir arktan korunmak amacıyla filaman dirençlerinden (R1, R2, R3, R4) geçen ön 
ısınma akımına ihtiyaç duymaktadır. Bu direnç değerlerinin hesaplanabilmesi için lamba direncine karşılık gelen 
bir takım temel elektriksel parametrelerin bilinmesi gerekmektedir. 

 

Lamba

R1 R2

R3 R4

RLamba

 
 

Şekil 2. Lamba direnci [5].  
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Çizelge 1. Tipik bir 35W/T5 lambanın gereksinimleri [5]. 
 

Parametre Değer Birimler Tanım 

tph 1.0 Saniye Filaman ön-ısınma zamanı 

Vign 900 Volt Lambayı yakmak için gereken ateşleme voltaj genliği 

P%100 35 Watt %100 parlaklıktaki lamba gücü 

V%100> 310 Volt %100 parlaklıktaki lamba voltaj genliği 

P%5> 0.7 Watt %5 parlaklıktaki lamba gücü 

V%5 425 Volt %5 parlaklıktaki lamba voltaj genliği 

RLamp%100 1.4 kΩ %100 parlaklıktaki eşdeğer lamba direnci 

RLamp%5 129 kΩ %5 parlaklıktaki eşdeğer lamba direnci 

R1,2,3,4 10 &Omega: Soğuk filaman direnç değerleri 

 
Lamba direnci (Ohm) lambanın çalışma gücü ve gerilimiyle uygun yüzde olarak dim edilebilmesi için: 
 

%

2

%
%

2P

V
R lamba  .                 (1) 

P% = % olarak dim seviyesindeki lamba gücü (Watt) 
V% = % olarak dim seviyesindeki lamba gerilimi (Volt) 
 
Lamba imalatçıları filaman direncini açıkça belirtmediğinden dolayı dirençlerin ölçümleri sırayla lambanın içinden 
yapılmalıdır. Arkın filamandan çıkacağı kesin konumu bilinemez. Bu nedenle sıcak noktanın, her iki filamanın da 

yarısı olduğu xRRRR 
2

1
4321   (bir filamanın içinden ölçülen toplam direnç) varsayılmalıdır. Aynı 

zamanda filaman direncinin sıcaklığı güçlü bir etkendir. Bu nedenle değerlerin ölçümü soğuk durumdayken 
yapılmaktadır [5]. 
 

2.3. Elektronik Dimerin Çalışma Prensibi ve Kontrol Devresi 
 
Kullanılacak yüksek frekanslı balastın ihtiyaç duyduğu ayarlı DC gerilim, Şekil 3’ de gösterilen devre ile 
sağlanmaktadır. DC gerilimle çalışan kontrol devresi, kontrol frekansının değişkenliğine bağlıdır. Frekans ne 
kadar arttırılırsa paralel bağlı kondansatörden geçen akım artmaktadır. Böylece lamba akımı ve ışık akısı da 
azalmış olur. Frekans değerlerindeki küçük değişimler sayesinde geniş aralıklı bir dim yüzdesi elde edilebilir. 
 
Paralel kondansatörden geçen akım, lamba akımından daha düşük olduğundan, lamba elektrotlarından geçen 
akım artacaktır. Bu da elektrotların dimerleme ısısında tutulması ve daha kararlı çalışmasına imkan 
sağlamaktadır. Lamba akımının azalması regülasyon ile mümkündür. Bu sayede şebekeden çekilen akım azalır. 
Yüksek frekanslı balastın dimerleme ile kayıpları oldukça azaltılabilir. Ayrıca balast üzerinde harcanan güç de ışık 
miktarıyla doğrusal olarak azalacaktır. 
 

Yarı Köprü

ve

Dim Kontrol

Devresi

DC

DC

M1

M2

CDC Lrez

Dim Kontrol

Devresi

Lamba CREE

RCS

 
 

Şekil 3. Dimer kontrol devresi [5]. 

 
Kontrol devresi faz açısını, istenilen dim seviyesine uygunluğu sağlayan referans faz açısına eşit tutmak için, 
çalışma frekansını devamlı olarak ayarlamaktadır. Aynı zamanda kontrol devresinin, lambanın ön ısınması ve 
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ateşlenmesi için gerekli frekans kontrol işlevlerini de içermesi gerekmektedir. Bu kontrol devresinde, rezonans 
çıkışı ile ön ısıtma, ateşleme ve dim edilmeyi sağlayacak faz açısının ayarlanması için DC kondansatör ve iki adet 
MOSFET yarı köprü şeklinde bağlanmıştır. 

 
Şekil 3’ deki dimer devresinde, seri bağlı kondansatörler D.C. kaynağı devreden çıkarmaktadır. Frekans ne kadar 
yüksek olursa, bobinin empedansı o kadar yükselmekte ve lambanın ışığını azaltmaktadır. Frekans düşük 
olduğunda ise bobinin empedansı azalmakta ve lamba ışık şiddetinin artmasını sağlamaktadır. 

 

3. Dim kontrolü 
 

Dim kontrolü genellikle insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji tasarrufu elde etmek amacıyla, ışık seviyesi 
ayarlayarak sağlanır. Dim kontrolü aynı zamanda, gün ışığından daha fazla yararlanmak için lamba çıkışını 
ayarlamak suretiyle aşamalı yada sürekli olarak gerçekleştirilmektedir [6]. 
 

3.1. Aşamalı Dim Kontrolü 
 
Aşamalı dimin, fluoresan lambalar gibi akkor filamanlı olmayan lamba türleri için iki anlamı vardır. Lamba grubu 
farklı olan devrelere yerleştirilebilirler veya elektronik balastlar aşamalı dim için özel olarak dizayn edilebilirler. Bu 
iki işlemden daha fazlası mümkün olmasına rağmen ilk yöntem genellikle tek seviyeli değişimleri kapsamaktadır. 
Örneğin üç lambalı bir fluoresan düzeneğinde, diğer anahtarlar öteki lambaları kontrol ederken, bir anahtar ise 
tüm düzeneğin merkezindeki lambayı kontrol edebilir. Bu düzenek üçlü aydınlatma seviyesini mümkün kılmaktadır 
(Bir, iki veya üçlü lamba grubu). Bu sistem genellikle ‘bilevel’ olarak tanımlanmaktadır. 
 
Aşamalı dim balastları, dim edilemeyen balastlara göre daha fazla ışık kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca 
çok yönlü devamlı dim balastlarına göre daha az maliyetlidirler. Aşamalı dim balastları iki yada üç aydınlık 
seviyesine sahiptir ve genelde sensörlerle kullanılabilirler. Bu nedenle sensörler lambaları kapatarak, açma 
kapama seviyesini azaltmak ve lamba ömrünü uzatmaktan ziyade lambaları dim edebilirler. Bu parçalar normal 
zamanlarda aydınlık düzeyini azaltmak veya koridor gibi ortak kullanım alanlarında talep edilen üst seviyelere 
ulaşmak için uygulanabilir bir yöntem sunar. 

 
3.2. Sürekli Dim Kontrolü 
 
Sürekli dim kontrolü, kullanıcıların ışık şiddetini, aydınlatma çıkış menzilinin daha üzerinde ayarlamasına imkan 
verir. Aşamalı dime göre daha esnek olmakla birlikte durum ayarlamaları, gün ışığı ayarlamaları gibi çok daha 
geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptirler. Dimerleme, ticari binalarda bulunan akkor filamanlı, fluoresan ve yüksek 
yoğunluklu deşarj lambaları (HID) gibi tüm lamba türlerinde rahatlıkla uygulanabilir. 
 
Fluoresan lambalar güç indirici olarak adlandırılan balast gerilimine karşı daha düşük akımlı panel seviye kontrol 
devreleriyle de dim edilebilirler. Bu yaklaşım, parekende satış yapan dükkanlar, süpermarketler ve büyük şirket 
ofisleri gibi büyük lamba gruplarının bir arada kullanıldığı yerler için ideal bir uygulama olarak gösterilebilir.  Fakat 
dim edilebilme seviyesi genellikle az seviyelerle sınırlı kalmaktadır. 
 
Özel dim kontrolü, kişilerin çalışma ortamında isteğe bağlı olarak aydınlık seviyesi kontrolüne geniş bir alanda 
imkan tanımaktadır. Bu gibi dim kontrolleri enerji kullanımını düşürdüğü gibi çalışanların memnuniyetini de arttırır. 
Son yıllarda kompakt fluoresan lambaların dim edilebilmesi de fluoresan lambaların dim edilebilmesi kadar kolay 
hale gelmiştir. Kademeli ve sürekli dim edilebilir kompakt fluoresan lambalar düşük seviyelerde dim edilebilme 
olanağı sağlarlar ve bu ürünler var olan birçok akkor dimerden daha iyi çalışmaktadırlar. 

 

4. Dim Kontrol Yöntemi 
 
Lamba gereksinimlerinin tanımlanmasıyla, çıkış devresi ve dim kontrol yöntemi belirlenip dim edilebilir balast 
devresi parametreleri de saptanmalıdır. Bununla birlikte, uygun lamba verilerinin yetersizliği gibi bilinmeyen 
değişiklikler, işlevin yerine getirilmesinde zor bir durum meydana gelmesine neden olabilir. Birçok tasarım 
çalışmalarında lamba gereksinimlerinin tam olarak yerine getirilmesine ihtiyaç duyabilir. Frekans ve faz 
denklemlerinin kullanımı karmaşık ve zordur. Ayrıca tüm balast devresinin pek çok detayının da tasarlanması 
gereklidir. Uzun süren devre tasarımı sorunlarını önlemek ve işlevi kolaylaştırmak için çeşitli balast yazılımları 
bulunmaktadır. Bu yazılımlar bahsi geçen modeli ve hesaplamaları içermekle birlikte birçok modern lamba 
çeşidinin kullanımına olanak tanır. Bu sayede tasarımı gerçekleştiren kişinin, hızlı çalışan bir balast prototipi elde 
etmesine yardımcı olmak için kullanılan materyallerin şemasını ve miktarını belirler [5]. 

 

5. Fluoresan Lambaların Dimerlenmesinde Ortaya Çıkan Etkiler 
 
Dimerlemede, ortam sıcaklığı ve güç katsayısının değişmesi gibi etkiler, ortaya çıkabilecek sorunların en başında 
gelmektedir. Sıcaklığın değişmesi lambaların ışık akılarının değişmesine neden olmakla birlikte dimer 
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devresindeki lambanın gücünde de değişiklik meydana getirmektedir. Ortam sıcaklığının düşmesi lambada daha 
net sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle lambanın deşarjı için gerekli olan ısı seviyesine 
ulaşmada sorun çıkabilir ve lamba kararsız çalışabilir. Bu etkiye maruz kalmamak için lambalar korumalı olarak 
seçilmeli ve armatüre yakın olarak monte edilmelidir. 
  
Şebekede endüktif bir yük bulunuyorsa, güç katsayısının yükseltilmesi için kompanzasyon yapılmalıdır. Bunun 
için şebekeye paralel bir kondansatör bağlanır. Bu sayede değişken olan endüktif akım ve sabit bir kapasitif akım, 
dimerleme esnasında kompanze edilmiş bir sistem oluştururlar. Lamba tam güçte çalışırken, kapasitif ve endüktif 
olarak kompanze edilmiş bir akım çekerken, minimum güçte çalışırken çoğunluğu kapasitif olan bir akım 
çekecektir. Bu nedenle dimerleme ile güç katsayısı değişeceğinden kompanzasyon yapılması şebeke için faydalı 
olacaktır. 
 

6. Sonuç 
 
Enerji verimliliğinin önemli olduğu günümüzde, fluoresan lambaların dim edilmesiyle hem ticari hem de bireysel 
tüketiciler için gereksiz enerji tüketimi engellenebilmektedir. Kullanıma ve ihtiyaca göre en uygun dim yöntemi ve 
buna göre kullanılacak olan fluoresan lambalar, balast ve kontrol sistemleri seçilerek, gerek kaliteli gerekse 
ergonomik düzeyde aydınlık seviyesi sağlanmaktadır. Bu sayede tüketiciler, elektrik enerjisini optimum seviyede 
minimum enerji kaybı ve maliyetle kullanabilmektedirler. 
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Abstract 
 
In this study, the thermo-economic optimization is accomplished on a steel production plant depending on the 
electric arc furnace (EAF) and ladle furnace (LF) used in a firm in Turkey. EAF and LF are taken as a system 
and mass balance is made by using literatures and firm catalogs. Cost functions based on energy and exergy 
were made for optimization.  
 
Keywords: Electric arc furnace (EAF), ladle furnace (LF), exergy optimization, steel making  

 
Notation 

CELT  Cost of electricity (=0.057 $/kWh) 
Cex  Cost in exergy base ($) 
E  Reaction energy (kJ/kg) 
EAF  Electric arc furnace 
Ex-R  Reaction exergy (kJ) 

LF  Ladle furnace 
m  Mass (kg) 
MKE  Mechanical and Chemical Industry Corporation in Turkey 
Subscript 

AL  Aluminum 
Al2O3  Aluminum oxide  
AR        Argon 
CAR     Carbon 
COK  Coke 
CW       Cooling water    
DEOX  Deoxidization material 
DKP     Scrap (scrap type used in the firm) 
e  Energy    
ex  Exergy 
ELD  Electrodes 
ELD(EAF) Electrode for EAF   
ELD(LF) Electrode for LF 
ELT       Electric 
FBO     Ferro boron 
FCR-HC    Ferro chrome with high carbon 
FCR-LC    Ferro Chrome with low carbon 
FLS       Fluspat 
FLX  Fluxes 
FMN     Ferro manganese  
FMO     Ferro molybdenum 
FSI       Ferro silica 
HMS     Heavy melting scraps 
LIM       Lime 
MGO     Magnesium oxide 
MMN    Metalic manganese 
NG  Natural gas 
NI         Nickel 
OXY  Oxygen 
PIG       Pig iron 
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PW  Production waste scraps 
SFMN   Silica ferro manganese 
SS  Scrap shredder 
SULP    Sulphur 

1. Introduction 

 
In Turkey, approximately 70% of total steel are produced by EAF. This presents that about 20 million tones 
steel are produced by EAF method [1]. 
 
Using scrap steel as a raw material at the EAF steel production processes is the main advantage of EAF+LF 
system and due to this fact EAF production method is preferred to other steel production methods worldwide 
and also in Turkey. Because of this reason, steel production amounts by using EAF have also been increasing 
recently in Turkey. One of the important reasons for the increase of EAF steel production ratio is that the 
investment cost for each ton of raw steel production capacity for EAF processes is much lower than that of 
other steel production methods likely integrated production facilities [2]. 

 

Optimization techniques applied for EAF are available in the literature [3,4]. First paper gives a new strategy to 
control the elements of oxidation as well as to increase the oxygen efficiency. Second paper presents actions 
aiming at indicating the optimal demand for electric energy in the process of steel production in EAF [5]. 

 

2. Steel Making By EAF and LF 

 

A real steel-making process involves many complex physical and chemical coupled phenomena such as 
oxidation, decarburization, dephosphorization, and slag formation [2]. Before the melting and heating 
operations start, the furnace is charged with recycled steel scrap using a scrap basket that has been carefully 
loaded at the scrap yard. After scrap charging, the roof is closed and the electrodes can be lowered towards 
the scrap within the furnace using a specific regulator and mechanical drive for each electrode. The electrodes 
are connected to the furnace transformers [6]. The electrical power is switched on and on contact electrical 
power is transformed into heat as arcing takes place between the electrodes and the solid feedstock. After 
about 80-90 minutes, the temperature is raised to about 1600°C, then the molten steel is tapped into the ladle 
and transferred to the ladle furnace (LF) [2,3,7,8]. 

 

LF process is often used for the secondary refining of alloy steel. In the steel-making processes strong heat 
fluxes can be offered at LF furnace then it permits to add desired amount of different kinds of alloy elements 
and also precise temperature controlling can be enabled. It also provides outstanding desulfurization with the 
treatment at high temperature by reducing fluxes and the removing deoxidation products [9].  

 

Secondary steelmaking has become an integral feature of modern steel plants and continuous casting 
process can be succeeded with this very advantageous feature of EAF+LF process and required more 
stringent quality control can be enabled.   
 
As known, the production of steel with a desired composition can be accomplished with many chemical 
reactions between materials charged into the furnace and elements and compounds forming the liquid steel in 
the LF. For this reason, a mass analysis must first be made. For this analysis the mass amounts of each raw 
and semi raw material ingoing to the LF and of each material outgoing from the LF, is determined for a casting 
capacity of 55 tons [7,9]. 

 

3. Cost Analysis of the Materials 

 
Cost amounts of the materials are given in Tables 1 and 2 for April 2003. These amounts were obtained from 
MKE as well as from market and the purchasing contracts of the firm as well as.  
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Table 1. Prices of inlet and outlet materials of EAF 

 

Inlet to  
EAF 

 
 

Mass 
Amount 

(ton) 
 

Mass 
Amount 

(ton) 
(for 1ton 

liquid steels 

Mass 
Amount 

(kg) 
(for 1ton 

liquid 
steels) 

Unit Price 
($/ton) 

 
 

Price 
(for 1 ton 

liquid 
steels) 
($/ton) 

Total 
Price 

($) 
 

Scrap 
(production 
waste) 

17.500 0.318 318.182 111.000 35.318 1942.500 

Scrap (heavy 
melting 
scraps) 

10.000 0.182 181.818 111.000 20.182 1110.000 

Scrap 
(Shredder) 

12.500 0.227 227.273 111.000 25.227 1387.500 

Scrap (DKP) 10.000 0.182 181.818 111.000 20.182 1110.000 

Pig iron 7.500 0.136 136.364 120.000 16.364 900.000 

Coke 1.000 0.018 18.182 99.000 1.800 99.000 

Lime 1.500 0.027 27.273 240.000 6.545 360.000 

Limestone 1.000 0.018 18.182 30.400 0.553 30.400 

Aldexo 0.200 0.004 3.636 896.000 3.258 179.200 

Silica ferro 
manganese 

0.350 0.006 6.364 470.000 2.991 164.500 

Aluminum 0.050 0.001 0.909 1400.000 1.273 70.000 

Electrode 0.150 0.003 2.727 1890.000 5.155 283.500 

Natural gas 0.131 0.002 2.386 240.000 0.573 31.495 

Oxygen(Net) 3.510 0.064 63.821 76.000 4.850 266.770 

Cooling water 600.000 10.909 1,0909.091 0.300 3.273 180.000 

Total 665.391 12.098 12,098.025 5,905.700 147.543 8114.864 

Outlet From 
EAF 

 
 

Mass 
Amount 

(ton) 

Mass 
Amount 

(ton) 
(For 1ton 

Liquid 
steels 

Mass 
Amount 

(kg) 
(For 1ton 

Liquid 
steels) 

Unit Price 
($/ton) 

 
 

Price For 
1 ton 
liquid 
steel 

($/ton) 

Total 
Price 

($) 
 

Liquid steel 55.000 1.000 1,000.000 157.000 157.000 8635.000 

Steel in slag 0.300 0.005 5.455 0.000 0.000 0.000 

Dusts 3.116 0.057 56.654 2.170 0.123 6.762 

Slag 2.741 0.050 49.842 0.000 0.000 0.000 

Stack gases 4.234 0.077 76.983 0.000 0.000 0.000 

Cooling water 600.000 10.909 10,909.091 0.600 6.545 360.000 

Total 665.391 12.098 12,098.025 159.770 163.668 9001.762 

Note: Purchasing agreements at the firm for row and auxiliary materials. Prices are valid for April 2003. 
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Table 2. Prices of inlet and outlet materials of LF 

 

Inlet to LF 
 
 

Mass 
Amount 

(ton) 
 

Mass 
Amount 

(ton) 
(For 1ton 

Liquid 
steels 

Mass Amount 
(kg) 

(For 1ton 
Liquid steels) 

Unit Price 
($/ton) 

 
 

Price For 1 ton 
liquid steel 

($/ton) 

Total Price 
($) 

 

Liquid steel 
from EAF  

55.000 1.000 1000.000 157.000 157.000 8635.000 

Ferro 
Manganese  

0.800 0.015 14.545 470.000 6.836 376.000 

Ferro Silica 0.120 0.002 2.182 419.000 0.914 50.280 

Aluminum 0.050 0.001 0.909 1400.000 1.273 70.000 

Ferro Boron 0.010 0.000 0.182 1290.000 0.235 12.900 

Carbon 0.150 0.003 2.727 96.000 0.262 14.400 

Lime 0.350 0.006 6.364 240.000 1.527 84.000 

Fluspat 0.030 0.001 0.545 92.000 0.050 2.760 

Magnesium 
oxide 

0.100 0.002 1.818 160.000 0.291 16.000 

Al2O3 0.100 0.002 1.818 0.400 0.001 0.040 

Electrode 0.030 0.001 0.545 1890.000 1.031 56.700 

Argon 6.600 0.120 120.000 375.000 45.000 2475.000 

Oxygen 
(Net) 

0.677 0.012 12.300 76.000 0.935 51.414 

Total 64.017 1.164 1163.936 6665.400 215.354 11844.494 

Outlet From 
LF 

 
 

Mass 
Amount 

(ton) 

Mass 
Amount 

(ton) 
(For 1ton 

Liquid 
steels 

Mass Amount 
(kg) 

(For 1ton 
Liquid steels) 

Unit Price 
($/ton) 

 
 

Price For 1 ton 
liquid steel 

($/ton) 

Total Price 
($) 

 

Liquid steel 55.000 1.000 1000.000 157.000 157.000 8635.000 

Dusts 1.216 0.022 22.109 2.000 0.044 2.432 

Slag 0.869 0.016 15.793 0.000 0.000 0.000 

Stack gases 0.332 0.006 6.035 0.000 0.000 0.000 

Argon 6.600 0.120 120.000 375.000 45.000 2475.000 

Total 64.017 1.164 1163.936 534.000 202.044 11112.432 

Note: Purchasing agreements at the firm for row and auxiliary materials. Prices are valid for April 2003. 

4. Determination of Thermo-Economic Cost Function In Exergy Base 

 
The total cost function for EAF and LF can be written as follows by taking into consideration all the materials 
and exergy of chemical energy. So, the cost function for the EAF and LF system as seen in Fig. 1 depending 
on exergies for every materials and energies can be written as follows in Eq. (1). 
 
Cex= Cex-PW *mPW + Cex-HMS * mHMS+ Cex-SS*mSS + Cex-DKP*mDKP + Cex-PIG * mPIG 
+ Ce x-COK * mCOK + Ce x-FLX * mFLX + Cex-DEOX * mDEOX+ Cex-ELD(EAF) * mELD(EAF) + Cex-NG * mNG + Cex-OXY * mOXY + 
Cex-CW * mCW + Cex-FMN * mFMN + Cex-MMN *mMMN + Cex-SFMN * mSFMN + Cex-FSI * mFSI + Cex-FCR-HC * mFCR-HC + Cex-

FCR-LC * mFCR-LC + Cex-FMO * mFMO + Cex-NI * mNI + Cex-AL * mAL + Cex-FBO * mFBO + Cex-SULP * mSULP + Cex-CAR* 
mCAR + Cex-LIM * mLIM + Cex-FLS * mFLS + Cex-MGO* mMGO + Cex-Al2O3* mAl2O3 + Cex-ELD(LF) * mELD(LF) + Cex-ELT 

*(
EAF

ELTE +
LF

ELTE ) + Cex-AR * mAR  (Ex-R1+ Ex-R2+ Ex-R3+ Ex-R4+ Ex-R-5+ Ex-R6+ Ex-R7 + Ex-R8 + Ex-R9 + Ex-R10+ Ex-R11+ 

Ex-R12+ Ex-R13) *(1/3600)* Cex-ELT           (1) 
 
Where, 1/3600 is a coefficient to transform kJ into kWh.  
 
Cex and m are obtained by using Tables 1 and 2 for materials for EAF and LF system. Ex-R1… Ex-R13 represent 
the exergy by exothermic and endothermic chemical reactions occurred into the system [10].  
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Figure 1. Inlet and outlet materials for the EAF and LF [2,10] 
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4.1. Objective Function in Exergy Base  
 
Objective function depending on mass in exergy base used in the system can be written by the following 
equation: 
  
 
Cex = (0.1007718) * mPW + (0.101466)  *mHMS + (0.104835) *mSS 

+ (0.1046802) *mDKP + (0.093624) *mPIG + (-0.237088)*mCOK 
+ ( 0.253121)  *mFLX + (0.302449)  *mDEOX + (-0.385005)*mELD(EAF) 
+ 0.24 *mNG + 0.076 *mOXY + 0.0003*mCW + ( 0.372668) *mFMN 
+ (0.727801) *mMMN + (0.279963)*mSFMN + (-0.17901)  *mFSI         
+ (0.911897)*mFCR-HC + ( 0.93731)*mFCR-LC + (0.457507)*mFMO          
+ ( 8.899619)*mNI + (0.557062)*mAL + (1.24504 )*mFBO 
+ (0.12108)  *mSULP + (-0.27819) *mCAR + (0.03)*mLIM                  
+ ( 0.095087)*mFLS + ( 0.16) *mMGO + (0.4)*mAl2O3 

+ (-0.385005)*mELD(LF) + (0.057)*
EAF

ELTE + (0.057)*
LF

ELTE  + 0.375*mAR       (2) 

 

 

5. Solution of The Modelling by Linear Programing Method 

 

We used the linear programming method in order to solve the Eq. (3). Linear programming is an optimization 
method applicable where both the objective function and the constraints can be expressed as linear 
combinations of the variables [11,12]. The objective function F is the sum of multiplications of Cn (constant) 
and Xn (decision variables) as expressed by the following formula: 

 

F=C1X1 + C2X2 + …+ CnXn                                     (3) 

 

The next step is to determine the constraints. The general formula for constraints is as follows: 

 

Ai1X1 +  Ai2X2 + …+ AinXn , =,  Bi,  i= 1, 2,…, n                              (4) 

 

Where, Ain and Bi are given constants and Xn are the decision variables. The values of A may be positive, 
negative, or zero whereas B is always positive in our study. 
 
In order to form cost function for EAF and LF system as seen in Fig. 1, we consider the costs of materials and 
energies which are going in and leaving the system [5].  

A. 5.1. Constraint Functions for some Steels Productions 

 
In order to solve optimization problem, maximum and minimum amounts are defined by using computer 
program. There are 33 variables for optimization problem. Objective functions and constraints for types of 
steels are given in detail in [10].  
 

6. Results  

Physical and chemical properties of scraps and the auxiliary materials affect the chemical properties, energy 
requirement and production time of the liquid steel produced both EAF and LF. 
 
Optimum values of materials entering the system and electric energies for EAF and LF are taken by running 
the WINQSB optimization program. The results are given in Table 3. In this study, there is considered two 
types of steel which are coded as 25CrMo4-1.7218 and 38Cr2-1.7003 in the firm.  This study is suitable to 
extend the other types of steel.  
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Table 3. Optimum values obtained after running program for steel types 
 

Raw materials going into system  Unit 25CrMo4 1.7218 38Cr2  
1.7003  

Production waste Kg 55000 909.74 

HMS Scraps Kg 0 20664.75 

Shredder Scraps Kg 0 0 

DKP Scraps Kg 0 0 

Pig Kg 0 33425.51 

Coke Kg 1000 1000 

Fluxes Kg 0 0 

Deoxidation Kg 0 0 

Electrode (EAF) Kg 150 150 

Natural gas Kg 121 121 

Oxygen Kg 4000 4000 

Cooling Water Kg 590000 590000 

Ferro Manganese Kg 0 0 

Metallic Manganese Kg 0 0 

Silica Ferro Manganese Kg 412.35 131.09 

Ferro Silica Kg 120 120 

Ferro Chrome with high carbon Kg 99.31 0 

Ferro Chrome with low carbon Kg 160 0 

Ferro Molybdenum Kg 0 0 

Nickel Kg 0 0 

Aluminum Kg 95 95 

Ferro Boron Kg 9 9 

Sulphur Kg 0 0 

Carbon Kg 150 150 

Lime Kg 1750 1750 

Fluspat Kg 28 28 

Magnesium Oxide Kg 95 95 

Al2O3 Kg 95 95 

Electrode  (LF) Kg 30 30 

Electric  (EAF) kWh 22000 22000 

Electric  (LF) kWh 7250 7250 

Argon Kg 6500 6500 

Liquid Steel Kg 52460.53 51618.09 

 

7. Conclusion 

 

Iron and steel industry as one of the main sectors is an intensive energy using sector for many countries. So, 
firstly system process parameters can be changed and new technologies can be used in order to save energy. 
Thus, it is aimed that secondary energy can be saved by optimization applying new technology and process 
parameters.  
 
Alloying steel demand and consumption are on the rise in developing and developed countries. This causes 
the increasing of prices of raw and auxiliary materials of EAF and energy. All of the these issues lead to the 
decreasing the production duration and increasing production speed naturally by using new methods such as 
optimization and new techniques.  
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Özet 
 
Enerji her alanda kullanılan yaşamsal bir girdidir. Özellikle üretim maliyetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
Ülkemizde dünyada olduğu gibi enerji kullanımı sanayi alanları, binalar ve ulaştırma olmak üzere 3 ana grupta 
gerçekleşmektedir. Sanayi sektörü ülkemizdeki nihai enerji tüketimi içindeki yaklaşık %38 lik oranı, elektrik 
tüketimindeki %55 lik oranı ve sürekli artmakta olan payı ile önemli bir yere sahiptir. Ayrıca enerjiyi yoğun 
kullanan demir çelik sektörünün Türkiye’nin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı ortalama %19, sanayinin 
enerji tüketimi içerisindeki payı ise %30-32 civarlarındadır.[1] 
 
Entegre demir çelik tesislerinde Metalürjik kok, Enjeksiyon kömürü, elektrik, Fuel-oil, doğalgaz, katran ve yan 
ürün gazları başlıca enerji girdileri olarak kullanılmaktadır. Entegre Demir Çelik Tesislerinde Yüksek Fırın, 
Kok, Çelikhane Gazları ve katran yan ürün yakıtları olmakla beraber tesislerin enerji ihtiyacının sadece bir 
kısmını karşılayabilmektedir. Geri kalan enerji ihtiyacı satın alınan Fuel oil, Doğalgaz ve elektrik enerjisi ile 
karşılanmaktadır. 
 
Üretimde rekabet edebilmenin yolu üretimde en önemli gider kalemini oluşturan enerji maliyetlerinin 
azaltılmasından geçmektedir. Rekabet gücünün artırılması için satın alınan enerji kalemleri içinden satın alma 
ve işletme maliyetleri en düşük ve sürekliliği sağlanabilen yakıtların seçilmesi gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada Entegre demir çelik tesislerinde kullanılan yakıtların maliyetleri incelenmiş ve tesisler için yakıt 
seçimi yol haritası maliyet oranları gözetilerek çizilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Demir Çelik, Alternatif yakıtlar, yakıt maliyetleri 

 

1. Giriş 
 
İnsanoğlu var olduğundan beri enerjiye ihtiyaç duymaktadır. İnsanların kullandığı enerji türlerinin en 
önemlilerinden biri elektrik enerjisidir. İnsanlar günümüzde konutlarda, endüstride, ticari ve hizmet sektöründe 
birçok işlerini elektrik enerjisi kullanarak yapmaktadırlar. 
 
Ülkelerin enerji talepleri kalkınma, sanayileşme, şehirleşme, teknolojinin yaygınlaşması, refah ve nüfus 
artışına paralel olarak hızla değişmektedir. Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin sürdürülebilmesi ve çağdaş 
yaşam standartlarının sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak niteliğinde olan enerjinin, sürekli ve güvenli 
olarak arz edilmesinin yanı sıra düşük maliyetli olarak arz edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Düşük enerji 
maliyetleri, ülkelerin uluslararası rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biridir.  
 
1973 yılında I. Dünya Enerji Krizinde OPEC’in (Organization of Petroleum Exporting Countries-Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Örgütü) kurulmasıyla, enerjinin politik silah olarak kullanım süreci başlamıştır. İran – Irak 
savaşıyla 1979’da başlayan II. Enerji Krizi ile bu yaklaşım pekişmiştir. Savaşın ağır mali yükleri altında petrol 
fiyatlarındaki artış, zorda olsa aşağıya çekilebilmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin’ in dağılmasıyla 
petrol piyasası kısmen de olsa istikrar kazanmıştır. Rusya’nın güçlenmesi, Çin ve Hindistan’ın küreselleşen 
dünyada büyük ekonomik güç ve enerji tüketicisi olarak ortaya çıkması, Dünyada enerji politikalarına yeni bir 
boyut getirmiştir. Yakın geçmişte doğalgaz ve petrol dış politikada baskı aracı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.[2] 
 
İnsan nüfusunun artması, teknolojinin hızla gelişmesi gibi sebeplerden doğan enerji ihtiyacının, günümüz 
kaynakları tarafından aynı hızla karşılanamaması nedeniyle enerjinin verimli kullanılması ve küreselleşen 
rekabet ortamında ucuza mal edilmesi gün geçtikçe toplumların en önemli gündemini oluşturmaktadır. 
 
Enerji az ya da çok her alanda kullanılan bir girdidir.  Özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer 
tutmaktadır. Enerji kullanımında birim fiyat oldukça önemlidir. Entegre tesislerde, fiyatı belirleyen en önemli 
faktörler üretim tesisi ve kullanılan yakıttır. 
 
Türk sanayisinin özelliklede demir çelik sektörünün dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak ancak enerji 
maliyetlerini düşürmek ve enerjiyi verimli kullanmakla mümkün olabilecektir.  
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2. Ülkemizdeki Enerji Tüketim Payları 
 
Demir çelik, Türkiye ekonomisinin büyümesinde lokomotif görev üstlenen sektörler arasına adını yazdırmayı 
başarmıştır. Küresel krizde gelişmiş ülkelere göre daha hızlı iyileşme kaydeden Türk demir çelik sektörü, 
dünyanın en çok ham çelik üreten 9'uncu ülkesi konumuna ulaşmıştır. Global ölçekte keskin rekabetin 
yaşandığı bu sektörde Türkiye, rekabetçi gücünü aldığı çok yönlü tedbirlerle de korumaya çalışmaktadır.[3] 
 
Bilindiği gibi ülkemizde enerji kullanımı diğer ülkelerde de olduğu gibi endüstri, binalar ve ulaştırma olmak 
üzere 3 ana grupta gerçekleşmektedir. DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) verilerine göre endüstrinin ülkemizdeki 
nihai enerji tüketimi içindeki payı yaklaşık %38 dir. Endüstrinin elektrik tüketimindeki %55 lik oranı ve gün 
geçtikçe artan payı dikkat çekmektedir.[1] 
 
DİE araştırmalarına göre imalat sanayinde toplam enerji maliyetinin toplam maliyet içindeki payı %12,48 
olarak gerçekleşmiştir. En çok enerji tüketen sanayi grubu %34,1 lik oranla ana metal sanayi, en çok elektrik 
enerjisi tüketen sanayi grubu %37,5 oranıyla yine ana metal sanayi olmuştur. Ana metal sanayi içinde %40 
oranıyla demir çelik sanayi en büyük paya sahiptir.[4]  
 
Demir Çelik sektörü tüm endüstriyel dalların ana girdilerini vermektedir. Demir Çelik sektörünün inşaat, 
otomotiv, demiryolu, beyaz eşya vb. üretimine katkısı çok büyüktür. Ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden 
biriside kişi başına tüketilen çelik miktarıdır. 
 
Enerjiyi yoğun kullanan demir çelik sektörünün Türkiye’nin toplam enerji tüketimi içerisindeki payı 
ortalama %19, toplam sanayinin enerji tüketimi içerisindeki payı ise %30–32 civarındadır.[4] 

 

3. Entegre Demir Çelik Tesisleri Enerji Girdileri 
 
Entegre demir çelik tesislerinde Metalürjik kok, Enjeksiyon kömürü, Elektrik, Fuel-oil, Doğalgaz, Katran ve Yan 
Ürün Gazları başlıca enerji girdileri olarak kullanılmaktadır. 
 
Entegre Demir Çelik Tesislerinde Kullanılan Enerji Girdileri ve Kullanım Yerleri Çizelge 1 de sunulmuştur. 
 

Çizelge 1. Entegre Demir Çelik Tesislerinde Kullanılan Enerji Girdileri ve Kullanım Yerleri [5] 
 

Yakıt Cinsi Kullanım Yeri 

Metalürjik Kok Yüksek Fırın ve Sinter 
Enjeksiyon Kömürü Yüksek Fırın 
Elektrik Tüm Proseste 
Fuel Oil Kuvvet Santralı, Tavlama Fırınları ve Yüksek Fırın 
Doğalgaz  Kuvvet Santralı, Tavlama Fırınları ve proses 
Katran  Kuvvet Santralı, proses ve Yüksek Fırın 
Yan Ürün Gazları (Yüksek Fırın Gazı,  
Kok Gazı ve Çelikhane Gazı) 

Kuvvet Santralı, Tavlama Fırınları ve Proses 

 
Entegre Demir Çelik Tesislerinde Yüksek Fırın, Kok, Çelikhane Gazları ve Katran Yan Ürün yakıtlar olmakla 
beraber tesislerin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayabilmektedir. Geri kalan enerji ihtiyacı satın alınan Fuel 
oil, Doğalgaz, elektrik enerjisi vb. gibi yakıtlarla karşılanmaktadır. Yakıtların fiyatları kalorifik değerleri ve 
ulaşılabilirlikleri bu seçimlerde önemli rol oynamaktadır. Kullanılan yakıtların Kalorifik değerleri Çizelge 2 de 
sunulmuştur. 
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Çizelge 2. Yakıtların Kalorifik Değerleri [6] 
 

Yakıt Cinsi Kalorifik Değeri (Kcal/kg, Nm³) 

Fuel-oil (No.6) (alt ısıl değer) 9200  
Katran  9000 
Doğal Gaz (alt ısıl değer) 8250  
Kömür 7000 
Metalurjik Kok 6500 
Kok Gazı 4500 
Çelikhane Gazı 1500 
Elektrik 860 
Yüksek Fırın Gazı 750 

 
Sektörde enerji maliyetlerinin azaltmak vazgeçilmezlerin başında gelmektedir. Maliyetler içinde en önemli 
kalemlerden olan enerji maliyeti, rekabet gücünün artırılması için önemli kazanımlar sağlamaktadır. Satın 
alınan enerji kalemleri içinden satın alma ve işletme maliyetleri en düşük ve sürekliliği sağlayabilen kalemlerin 
seçilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.[7] 
 

4. Entegre Demir Çelik Tesisinin Durumu 
 

Ülkemizin büyük entegre demir çelik tesisleri içinde yer alan ve yıllık 2.000.000 ton çelik üretim kapasiteli 
tesisin enerji tüketimi yaklaşık 7595 Mcal dir. Bu  tesisin yıllık üretim miktarları Çizelge 3 de sunulmuştur.[8] 

  
Çizelge 3. Örnek Demir Çelik Fabrikası Üretim Bilgileri  

 

ÜRETİM TÜRÜ (Ton/Yıl) 

Sıcak Maden 2.072.228 

Sıvı Çelik 1.890.500 
Slab-Kütük-Blum 1.782.194 
Nihai Mamul 1.730.512 
Pig 191.867 

 

Tesiste, 
Sıcak Maden üretimi esnasında Yüksek Fırınlarda üretilen Yüksek Fırın Gazı,  
Sıvı Çelik üretimi esnasında Konverterlerde üretilen Çelikhane Gazı,  
Kömürün koklaştırılması sırasında Kok Bataryalarında açığa Kok Gazı, Katran çıkmaktadır. 

Enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkan bu gazların miktarları Çizelge 4 de sunulmuştur. 

 
Çizelge 4. Üretilen Yan Ürün Yakıtlar [8] 

 

ÜRETİLEN YAN ÜRÜN MİKTARI KALORİFİK 
DEĞER 

BİRİM 

Yüksek Fırın Gazı 3.889.454.000 745 Nm
3
 

Kok Gazı 477.221.000 4.230 Nm
3 

Çelikhane Gazı 185.269.000 1.560 Nm
3
 

Katran 45.286 9.000 Ton/yıl 

 
Üretilen yan ürün yakıtların kullanım şekilleri ise şöyledir; 
 

Yüksek Fırınlarda sıvı maden üretimi esnasında açığa çıkan ortalama 745 kcal/Nm
3
 ısıl değeri olan 

Yüksek Fırın Gazı tesiste Yüksek Fırınlar Sobalarının ısıtılmasında,Kok Bataryaları ve Buhar 
Kazanlarında,  
Çelikhane Konverterlerde sıvı çelik üretiminde oluşan ve ortalama 1560 kcal/Nm

3
 ısıl değere sahip olan 

Çelikhane Gazı kazanılarak Buhar Kazanlarında,  
Kömürün koklaştırılması prosesinde açığa çıkan ortalama 4230 kcal/Nm

3
 ısıl değere sahip Kok Gazı 

tesiste başta Kok Bataryaları, Buhar Kazanları ve Tavlama Fırınları olmak üzere birçok proseste yakıt 
olarak kullanılmaktadır. 
Kömürün koklaştırılması prosesinde açığa çıkan ortalama 4230 kcal/Nm

3
 ısıl değere sahip Katran tesiste 

öncelikle Buhar kazanları ve Tavlama Fırınlarında yakıt olarak kullanılmaktadır. 
Kazanımı yapılan yan ürün yakıtların toplam enerji miktarları Çizelge 4 de verilmişdir.  
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Çizelge 5. Tesiste üretilen yan ürün yakıtların toplam enerji değerleri 

 
YAKIT BİRİM ENERJİ TOPLAM ENERJİ 

Mcal 

Kok Gazı 4.230 Nm
3
 2.018.644.830 

Yüksek Fırın Gazı 745 Nm
3 

2.897.643.230 
Çelikhane Gazı 1.560 Nm

3
 289.019.640 

Katran 9.000 Ton/yıl 407.574.000 

TOPLAM  5.612.881.700 

 
Tesisin toplam enerji ihtiyacı 12.934.394.900 Mcal olup yan ürün yakıtlardan elde edilen enerjiler tesisin yakıt 
olarak enerji ihtiyacını karşılamamaktadır. Tesisin ihtiyacı olan 7.321.513.200 Mcal enerji dışarıdan satın alma 
yoluyla, Kömür, Doğalgaz, LPG ve Fuel-Oil vb. olarak karşılanması gerekmektedir. Şekil 1 

 
Şekil 1 Entegre Tesisin Eneri Durumu 

 
Tesisin ihtiyaç duyduğu yakıtın türününün belirlemesinde belli başlı bazı kriterler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Yakıtın temin süresi, lojistik ve sürekliliği çok önemlidir. Ayrıca  24 saat ve 3 vardiya çalışan 
entegre demir çelik tesislerinde üretimin sürekliliğinin devamı da  önemli kriterlerden biridir. Seçim 
aşamasında yakıtın çevresel atıkları da (kül, NOx, CO vb.) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çizelge 
6 da tesisin enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli olan yakıt miktarları verilmiştir. 
 

Çizelge 6. Tesisin Enerji İhtiyacının karşılanması için gerekli olan yakıt miktarları 
 

YAKIT CİNSİ MİKTAR BİRİM 

Linyit Kömürü (Toz) 1.565.764 Ton/yıl 
Kömür 1.045.930 Ton/yıl 
Doğal Gaz 887.456.145 Sm

3
/yıl 

LPG 665.592 Ton/yıl 
Fuel – Oil 765,688 Ton/yıl 

  
Günümüz global çelik pazarında rekabet gücünü artırmak için entegre demir çelik tesislerinde üretim 
maliyetlerinde önemli bir paya sahip olan enerji giderlerinin azaltılması gerekmektedir. Bu sebeple seçilen 
yakıtın birim enerji maliyeti düşük olması gerekmektedir.      
 
Alternatif yakıtların aralık 2012 birim fiyatları ve kalorifik değerleri Çizelge 7 de sunulmuştur.  
 

Çizelge 7. Yakıtların birim fiyatları [9]   
 

YAKIT CİNSİ BİRİM FİYAT KALORİFİK DEĞER 

LPG 3,193182 TL/kg 11000 kcal/kg 
Fuel – Oil 1,813559 TL/kg 9562 kcal/kg 
Kömür 0,593220 TL/kg 7000 kcal/kg 
Doğal Gaz    0,565050 TL/Sm

3
    8250 kcal/Sm

3
 

Linyit Kömürü (Toz) 0,203000 TL/kg 4676 kcal/kg 
 

Çizelge 6 ve Çizelge 7 deki değerler göz önünde bulundurulduğunda tesisisin yakıt maliyeti Çizelge 8 ve Şekil 
2 de belirtilmektedir.  
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Çizelge 8. Tesisin toplam yakıt maliyeti 
 

YAKIT CİNSİ      YAKIT MALİYETİ     
(TL/Yıl) 

Linyit Kömürü (Toz) 317.850.124 
Doğal Gaz 501.412.722 
Kömür 620.236.761 
Fuel – Oil 1.388.193.206 
LPG 2.125.235.604 

 
Şekil 8. Tesisin toplam yakıt maliyeti 

 

5. Sonuç 
 
Çizelge 8 incelendiğinde, tesisin yıllık yakıt maliyeti, linyit kullanılması durumunda en ekonomik olmaktadır. 
Ancak;  

 Linyit kullanımının çevresel etkileri ve bu etkileri en aza indirmek için kurulması gereken filtreleme 
tesisleri yatırım maliyetleri,  

 Linyitin verimli bir şekilde kullanılması için çok karmaşık ve zahmetli ön hazırlama işlemlerine 
(taşıma, harmanlama, kırma, eleme, iletme, kurutma, öğütme vb.) ihtiyaç duyması,  

 Linyitin yapısının toz şeklinde olması, taşıma zorluğu ve maliyetleri etkilemektedir.[10]  
 
Bütün bunlara rağmen, tesis linyit yataklarına yakın olması durumunda linyit maliyet açısından iyi bir tercih 
oluğu görülmektedir.  
Düşük baca gazı emisyonları sayesinde çevre koşullarını sağlayan, boru hatları ile taşınması nedeniyle temini 
kolay ve sürekli olan doğal gaz entegre tesisler için en iyi yakıt tercihidir. Diğer enerji kaynaklarına göre temini 
kolay ve çevreye zararlı etkisi etkisi daha az olan doğal gazın ülkemizde birincil enerji kaynağı olarak kullanımı 
giderek artmaktadır.[11] 
  
Yüksek verim ve kısa zamanda işletmeye alma gibi avantajlarından dolayı doğalgaz yakıtlı kombine çevrim 
santralleri ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde son yıllarda giderek artan bir oranda kullanılmaktadır. Doğal 
gaz yakıtlı kombine çevrim termik santralleri diğer fosil kaynaklı yakıt kullanan termik, nükleer ve hidroelektrik 
santrallerine göre daha düşük kurulum maliyeti ile daha kısa sürede işletmeye alınabilmektedirler. Kombine 
çevrim santrallerinde gaz türbinleri ve buhar türbinleri birlikte kullanılmaktadır. Yakıt olarak doğal gaz 
kullanılan gaz türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisinin yanı sıra türbin egzozundan yüksek sıcaklığa sahip 
egzoz gazlarının atık ısısının kazana verilmesiyle elde edilen buhar ile buhar türbinlerinden de ek elektrik 
üretimi sağlanmaktadır. Ancak ithal edildiğinden dolayı dışa bağımlılığı unutulmaması gereken önemli bir 
konudur.  
 
2008 yılında İran’ın doğal gaz vanasını kapatmasıyla doğal gaz ile çalışan termik santrallerin üretimi 
durdurulmuştur. Uzun süreli master planları ve fizibilite etütleri yapılırken birim fiyatların değişimi de analizleri 
oldukça zorlaştırmaktadır.   
 
Doğalgaz bulunmayan bölgelerde maliyeti doğalgazın üzerinde bulunan kömür tercih edilebilmektedir. 
Doğalgaz bulunan bölgelerde ise hem maliyeti hem de çevresel faktörlerden dolayı kömür tercihi enerji 
maliyetlerinde ekstra artış getirmektedir.    
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Maliyeti yüksek olmasına rağmen üretim sürekliliği, istenilen veya güvenli duruş süresi gerektiren işletmelerde 
LPG ve Fuel–Oil alternatif yakıt olarak kullanılabilir. Bu uygulama için işletmenin minimum stok miktarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca minimum stok miktarına uygun stoklama tanklarının tesis edilmesi 
zorunluluğu yer ve maliyet anlamına gelmektedir.  
 
Bu çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında entegre tesisler için; dışa bağımlılık ve buna bağlı olarak birim fiyat 
değişikliği dezavantajına rağmen doğal gaz en uygun yakıt tercihidir. Fuel- Oil ve LPG tesislerde alternatif 
yakıt olarak bulundurulması düşünülmelidir. Linyit ise tesisin linyit yataklarına yakın olması durumunda tercih 
edilmeli ve yakıtın ön hazırlık tesisleri ile filtreleme tesislerinin kurulum maliyetleri de dikkate alınmalıdır. 
 
Enerji maliyetlerini minimum seviyeye indirilebilmesi için alternatif enerji kaynaklarının da sanayide 
kullanılabilirliği araştırılmalıdır. Bu konuda AR – GE çalışmalarına önem verilmeli, endüstri bu çalışmalara 
kaynak ayırmalıdır.[12]  
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Özet 
 
Günümüzde artan enerji ihtiyacına bağlı olarak enerjinin verimli kullanımı önem kazanmaktadır. Bu nedenle 
elektrik kullanan makinelerde verimin arttırılması ekonomiye önemli bir katkı sağlar. Elektrik makinelerindeki 
manyetik çekirdek kayıpları kullanılan maddenin özelliklerine bağlıdır. 
 
Manyetik maddelerin en fazla kullanım alanı transformatör çekirdeğidir. Elektrik çelikleri diye bilinen bu 
maddeler dünyada yılda yaklaşık 15 milyon ton üretilmektedir. Çekirdeklerde kullanılacak olan manyetik 

maddelerde kolay mıknatıslanabilen özellikler aranır. Bunlar yüksek manyetik geçirgenlik (r) ve indüksiyon 
(B), düşük sıfırlayıcı alan (Hc) ve güç kayıpları gibi özelliklerdir. Elektrik çelikleri çeşitli ileri teknoloji gerektiren 
işlemlerle manyetik özellikleri geliştirilmektedir. Çelik içine silisyum katılması, çeşitli yöntemlerle yüzeyin 
çizilmesi bu işlemlerdendir. Bu gelişmeler sonucunda transformatörlerdeki çekirdek kayıpları 1910’lu yıllarda 3 
W/kg değerinden günümüzde 0.1 W/kg değerine kadar azalmıştır. 
 
Amorf maddeler tipik olarak erimiş haldeki alaşımın hızla dönen bir kasnak üzerine basınçla püskürtülmesi 
sonucu çok ince şeritler halinde elde edilir. Bu üretimde madde içinde kristalleşme oluşmadığından elektrik 
çeliklerine göre daha üstün manyetik ve mekanik özelliklere sahiptirler. Bu maddeler güç, dağıtım ve yüksek 
frekansla çalışan transformatörlerde, dönüştürücü ve algılayıcılarda, manyetik yaylarda, manyetik kayıt 
cihazlarında kullanılmaktadırlar. Amorf şeritler, elektrik çelikleriyle karşılaştırdığında manyetik kayıplar en iyi 
elektrik çeliğindekinden üç kat daha azdır. Elektriksel direnci ise üç kat daha fazladır. Çok daha küçük 
manyetik alanla üzerindeki artık mıknatıslanma sıfırlanabilir. Ayrıca histeresis eğrisi elektrik çeliğine göre çok 
daha düzgündür. Elektrik çeliğine göre ekonomik olmayışı, daha düşük değerlerde manyetik doyuma gitmesi 
ve ısıtıldıklarında kırılgan hale gelmesi olumsuz yönleridir. 
 
Bu maddelerin dışında nanokristal maddeler, “composite iron powder” ve küçük demir parçacıklarının basınçla 
sıkıştırılmasıyla oluşturulan manyetik çekirdekler kullanılmaktadır. Nanokristal madde özellikle yüksek frekans 
uygulamaları için kullanılır ve düşük güç kayıplarına sahiptir. Diğer maddeler ise 400 Hz – 1 kHz frekans 
bölgesinde elektrik çeliklerine göre daha düşük güç kayıpları olduğundan ve istenilen geometrik şekilde 
yapılabildiğinden kullanımları her geçen gün artmaktadır. 
 

Anahtar kelimeler: manyetik maddeler, enerji verimi, elektrik çelikleri, amorf maddeler 
 

1. Giriş 
 
Günümüzde artan enerji ihtiyacına bağlı olarak enerjinin verimli kullanımı önem kazanmaktadır. Bu nedenle 
elektrik kullanan makinelerde verimin arttırılması ekonomiye önemli bir katkı sağlar. Transformatör, generatör, 
motor ve lamba balastları gibi elektrik kullanan cihazların çekirdek kayıpları kullanılan maddenin manyetik 
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Manyetik maddelerin en fazla kullanım alanı transformatör çekirdeğidir 
ve elektrik çelikleri olarak bilinir. Kesin rakamları elde etmek zor olduğu halde yıllık dünya elektrik çeliği üretimi 
15 milyon ton üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam çekirdek 
kayıplarının tahmini değeri toplam elektrik üretiminin %4,5 ‘ini oluşturmaktadır. İngiltere’de yıllık 20 milyar kW-
h’den fazla elektrik enerjisi dağıtım transformatörlerinin çekirdeğinde kaybolmaktadır. Bu enerji 7 milyon varil 
petrole eşdeğerdir. Bu kadar petrol yandığında 35000 ton SO2 ve 4 milyon ton CO2 gazını atmosfere 
vermektedir [1,2]. 
 

2. Elektrik Çelikleri 
 
Transformatör çekirdeklerinde kullanılan elektrik çelikleri kristalleri yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak iki 
çeşit üretilir. Yönlendirilmemiş elektrik çelikleri izotropik manyetik özellikler gösterir ve her yöndeki manyetik 
özellikleri hemen hemen aynıdır (Şekil 1).  
 
Yönlendirilmemiş elektrik çeliklerinin, yönlendirilmiş elektrik çeliklerine göre güç kayıpları (manyetik veya 
çekirdek kayıpları) fazladır, manyetik geçirgenlikleri düşüktür ve daha ekonomiktirler. Genellikle motor, 
generatör ve lamba balastlarında kullanılırlar. 
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Demir kübik kristal yapısı olan bir elementtir. Küp eksenleri boyunca en az enerji ile mıknatıslanmaktadır ve bu 
eksenler kolay mıknatıslanma ekseni olarak bilinir. Yüzey köşegeni yönünde orta ve küp köşegeni yönünde 
ise en zor mıknatıslanmaktadır. Şekil 2 demirin yönlere bağlı olarak mıknatıslanma eğrilerini göstermektedir. 
Yönlendirilmiş elektrik çelikleri üretim sırasında küpün kenarları mıknatıslanma yönü olacak şekilde 
yönlendirilmiştir. Bu kristallerin her biri aynı yönde yönelmiş momentler topluluğu içermektedir ve domain 
denir. 
 
Her domain manyetik olarak doymuştur. Komşu domainlerdeki manyetik momentler zıt yönde yönelmişlerdir. 
Bu sebepten tüm maddenin net mıknatıslanma vektörü sıfırdır. Yönlendirme, haddeleme, tavlama ve soğutma  
 

    
    (a)       (b) 

Şekil 1. (a) Yönlendirilmemiş ve (b) yönlendirilmiş elektrik çeliklerinin domain yapısı. 
 
işlemlerini içeren ve ileri teknoloji gerektiren bir işlemdir. Özellikle güç, dağıtım ve diğer transformatörlerde 
yönlendirilmiş elektrik çelikleri kullanılır. Yönlendirilmiş elektrik çeliklerinin manyetik kayıpları düşük, 
geçirgenliği yüksektir. Yönlendirilmemiş çeliklere göre daha pahalıdır. 
Toplam güç kayıpları (P) üç bileşenden oluşur: histeresis, klasik girdap akımları ve anormal kayıplar. 
Histeresis kayıpları (Ph) 
 

   
n

maxh B f aP   (W/kg)         (1) 

bağıntısıyla verilir. a ve n maddeye bağlı sabitlerdir. n Steinmetz sabiti olarak bilinir ve demir için değeri 
1,6’dır. f (Hz) indüksiyon frekansı ve B (Tesla) manyetik indüksiyonun enbüyük değeridir. Klasik girdap 
akımları (Pg) 

   
d  6

 B f  t
 P

2
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denklemiyle hesaplanır. Burada t (m) elektrik çeliğinin kalınlığı,  (ohm-m) elektriksel direnç ve d (kg/m
3
) 

yoğunluktur. Bu iki bağıntı ile açıklanamayan kayıplar anormal kayıplardır. Anormal kayıplar, kristal büyüklüğü, 
madde içindeki gerilmeler, domain duvarı hareketleri, madde içindeki kusurlar, yanlış yerleşimler gibi birçok 
maddeye ait özelliğe bağlıdır. 
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Şekil 2. Demirin kristal yönlerine bağlı mıknatıslanma eğrileri 

 
Çizelge 1 elektrik çeliklerinde güç kayıpları bileşenlerinin azaltılması için yapılan yöntemleri göstermektedir. 
Tablo 1’den histeresis kayıplarının azaltılması için, kristal yönelimlerinin geliştirilmesi demir içindeki manyetik 
olmayan maddelerin mümkün olduğunca azaltılması ve iç gerilmelerin giderilmesi gereklidir.  
 

Çizelge 1. Elektrik çeliklerinde çekirdek kayıplarını azaltma yöntemleri 
 

Çekirdek kaybı çeşidi Çekirdek kaybı azaltma yöntemi 

 1) Kristal yönelimini geliştirmek 

Histeresis 2) Manyetik olmayan maddeleri azaltmak 

 3) İç gerilmeleri gidermek 

Klasik girdap akımı 1) Maddeyi inceltmek 

 2) Si katkısını çoğaltıp, maddenin direncini arttırmak 

 1) Kristalleri küçültmek 

Anormal 2) Yüzeyi ince yalıtkan bir filmle kaplamak 

 3) Fiziksel yöntemlerle domainler genişliğini azaltmak 

 
Elektrik çeliklerinin üretiminde farklı işlemler kullanılıp kristal boyutları küçültülmektedir. Çeşitli kimyasal 
yöntemlerle çelik içindeki manyetik olmayan maddeler örneğin Karbon (C) azaltılmaktadır. Üretim ve 
maddenin mekanik işlenmesi sırasında oluşan iç gerilmeler elde edilen ürünün tavlanmasıyla giderilmekte ve 
manyetik özellikler yeniden kazandırılmaktadır. Klasik girdap akımları levha haline getirilmiş elektrik çeliklerinin 
inceltilmesi (Eş. 2) ve maddeye Silisyum katkısıyla azaltılmaktadır. Elektrik çelikleri 0,5-0,05 mm arasında 
standart kalınlıklarda üretilmektedir. Transformatör çeliklerinde genellikle %3 Si katkısı vardır. Ancak özel 
uygulamalarda kullanılan transformatörlerde %6,5 Si katkılanmış çelikler kullanılmaktadır. Demir içine Si 
katkısı elektriksel direnci arttırdığı gibi manyetik gerilmeyi de azaltmaktadır. Böylece girdap akımları 
azaltılmaktadır. %3 Si katılmış demirin direnci saf demirden 4 kat daha fazladır. Si katkısı demirdeki kristal 
büyüklüğünü de arttırmaktadır. Demire Si katılmasının önemli faydalarına rağmen bazı olumsuz yönleri de 
vardır. Yüksek oranda Si katılması alaşımı kırılgan hale getirir, silisyum ferromanyetik madde olmadığından 
alaşımın doyum mıknatıslanmasını azaltmakta ve alaşımın mekanik olarak sertleşmesine sebep olmaktadır.  
Şekil 3, madde içindeki Si yüzdesiyle bazı özelliklerin değişmesini göstermektedir [3]. Anormal kayıplar ise 
kristal boyutlarının küçültülmesi, levha yüzeyinin ince yalıtkan bir filmle (MgO) kaplanması ve fiziksel olarak 
domainlerin inceltilmesi yöntemleriyle azaltılmaktadır. Şekil 4 yüzeyi çizilmiş bir örnekteki domainlerin 
değişimini göstermektedir. 
 
Tüm bu yöntemlerle elektrik çeliğinin mıknatıslanma özelliğinin geliştirilmesi sonucu güç kayıpları 1910 yılında 
yaklaşık 3 W/kg değerinden günümüzde 0,1 W/kg gibi bir değere kadar azaltılmıştır. Bu kayıpların 80 yıl içinde 
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30 kat azaldığını göstermektedir. Buna karşılık kaliteli elektrik çeliği maliyetinde bu oranda bir artma 
olmamıştır ve her geçen gün daha ekonomik olarak üretilmektedir. Yakın bir gelecekte kayıpların daha da 
azalması beklenmektedir. Çünkü üretim teknolojisi bu işlem için yeterli düzeydedir. 
 

 
Şekil 3. Alaşımdaki Si yüzdesiyle bazı manyetik özelliklerin değişimi [3]. 

 

 
 

Şekil 4. Yüzeyi fiziksel olarak çizilmiş elektrik çeliğindeki domainlerin değişimi. 

 

3. Amorf Maddeler 
 
Son 30 yılda gelişen, metal camı da denilen amorf maddelerin üretimi ve kullanımı hızla artmaktadır. Amorf 
maddeler tipik olarak erimiş haldeki alaşımın hızla dönen bir kasnak üzerine basınçla püskürtülmesi sonucu 

çok ince şeritler olarak (20 – 50 m) elde edilir (Şekil 5). Bu sırada soğuma çok hızlı olduğundan madde 
kristalleşmeye fırsat bulamadan amorf (şekilsiz) bir yapıda oluşur [4]. Amorf şeritler TxM100-x kimyasal 
formülüne uygun olarak üretilir. Burada T, Fe, Ni ve Co gibi ferromanyetik elementlerden birisi veya birkaçı, M 
ise cam yapıcı element olarak P, B, Si, C ve Mo gibi elementlerden biri veya birkaçıdır. x karışımın atomik 
yüzdesidir. Amorf maddeler elektrik çeliklerine göre daha üstün manyetik ve mekanik özelliklere sahiptir. 
Başlıca özellikleri, yüksek elektriksel direnç, dayanıklılığında azalma olmaksızın esnek olması, aşınmaya karşı 
dirençli olması ve stratejik olmayan maddelerden üretilmesi olarak sayılabilir. Elektrik çeliklerine göre 
ekonomik olmayışı, daha düşük manyetik indüksiyon değerine sahip olması, ısıtıldıklarında kırılgan hale 
gelmesi ve mekanik işlemlerinde zorluklar olması cazip olmayan yönleridir. 
 

Amorf şeritler Fe, Ni ve Co esaslı olacak şekilde üç çeşit üretilirler. Fe esaslı olan amorf şeritler, yüksek 
manyetik indüksiyonuna, düşük kayıplara ve yüksek manyetik gerilmeye sahiptir. Ni-Fe esaslı olan amorf 
şeritlerin, yüksek geçirgenlik, düşük sıfırlayıcı alan (Hc) ve düşük manyetik gerilme gibi özellikleri vardır. Co 
esaslı olan amorf şeritlerin ise en yüksek geçirgenliği, en düşük kayıpları ve sıfıra yakın manyetik gerilmesi 
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vardır. Amorf şeritlerin elektrik çelikleri gibi en yaygın kullanım alanı transformatör çekirdeğidir. Genellikle güç, 
dağıtım ve yüksek frekansta çalışan transformatörlerde kullanılırlar ve elektrik çeliğine göre yaklaşık 3 kat 
daha az güç kayıpları vardır. Özellikle Fe esaslı olan amorf şeritler sahip oldukları yüksek manyetik gerilme 
özelliğinden dolayı dış kuvvetlere karşı çok duyarlıdırlar. Algılayıcı ve dönüştürücü yapımında, manyetik 
yaylarda ve manyetik kayıt cihazlarında da kullanılmaktadırlar. Otomatik üretime yönelen sanayi sektörleri 
algılayıcılara ve dönüştürücülere olan talebi hızla arttırmıştır.  
 
Amorf algılayıcı ve dönüştürücüler ulaşım, tıp, elektronik ve güvenlik sistemleri üreten endüstrilerde yaygın 
olarak kuvvet, uzunluk değişimi, titreşim, ivme, basınç, dönme hızı, döndürme momenti ve sıcaklık ölçmeleri 
için kullanılmaktadır. Şekil 6 amorf maddeye kuvvet (gerilme) uygulandığında domain yapısındaki değişimi 
göstermektedir. 

 
4. Manyetik Kayıplar 
 
Histeresis eğrisi içinde kalan alan o maddenin toplam manyetik kayıplarını verir. Şekil 7’de elektrik çeliği ve 
zor mıknatıslanabilir çelik için ve amorf madde (Metglas) ve elektrik çeliği (M4) için histeresis eğrileri 
verilmektedir. Zor mıknatıslanabilir çelikteki kayıplar elektrik çeliğine göre daha fazladır. Amorf şeritte ise 
elektrik çeliğine (M4) göre çok daha düşük güç kayıpları olduğu görülmektedir (Şekil 7). Çok küçük manyetik 
alanla (Hc) amorf şeritler üzerlerindeki artık mıknatıslanma (Br) sıfırlanabilir ve Histeresis eğrisi elektrik çeliğine 
göre çok daha düzgündür. 

 

5. Nano-kristal Maddeler 
 
Elektrik çelikleri ve amorf şeritler dışında son zamanlarda yeni bir manyetik madde özellikle yüksek frekans 
uygulamalarında kullanım alanı bulmaktadır. Bu maddeler amorf şeritlerin daha ileri bir sıcaklık işlemiyle nano 
derecesinde kristaller oluşturulmasıyla elde edilmektedir (Şekil 8) ve bundan dolayı bu maddelere “nanokristal” 
maddeler denir. Nanokristal maddelerin en önemli özelliği yüksek frekans bölgesinde çok iyi manyetik 
özelliklere  
 

 
 

Şekil 5. Amorf madde elde edilmesinin sembolik ifadesi. 
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Şekil 6. Amorf maddeye kuvvet uygulandığında domain yapısındaki değişim [3]. 
 

 

  
(a)          (b) 

 
Şekil 7. a) Elektrik çeliği ve zor mıknatıslanabilir çelik için, b) amorf madde ve elektrik çeliği için histeresis 

eğrileri 
 
sahip olmasıdır. Bu maddelerin başlangıç manyetik geçirgenliği (H=0,4 A/m, 50 Hz) 20000 – 200000 arasında 
değişmektedir. Manyetik kayıplar elektrik çeliklerine ve amorf maddelere göre yüksek frekansta çok düşüktür 
(110 W/kg, 100 kHz, 0,3 Tesla). Doyum manyetik indüksiyon değeri (Bs) ise 1.2 Tesla kadardır. 
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6. Kompozit Maddeler 
 
Demir tozlarının veya elektrik çeliklerinin çok küçük kesilip (1 mm’den az) (kompozit maddeler) basınçla 
sıkıştırılması sonucu elde edilen manyetik çekirdekler kullanılmaktadır. Bu çekirdekler özellikle 400 Hz – 1 kHz 
frekans bölgesinde çalışan transformatörlerde kullanımı hızla artmaktadır. Girdap akımı kayıplarının küçük 
olması, istenilen geometrik şekilde kolayca üretilmesi başlıca özellikleridir. Şekil 9, %3 Si ve %6,5 Si katkılı 
elektrik çelikleri, kütük demir, elektrik çeliği parçacıkları, demir tozu ve nanokristal maddelerden üretilmiş 
çekirdeklerin 400 Hz’de elde edilen histeresis eğrilerini göstermektedir [5]. Bu eğrilerden güç kayıpları için bir 
karşılaştırma yapıldığında en fazla kütük demir çekirdekte ve en az nanokristal maddede olduğu açıkça 
görülmektedir [5]. 
 

 
 

Şekil 8. Nanokristal maddelerin üretimi 
 

 
 

Şekil 9. Farklı manyetik maddelerde ölçülmüş güç kayıpları [5]. 
 

7. Sonuç 
 
Manyetik maddelerin manyetik özelliklerindeki gelişmeler üretim teknolojilerine bağlı olarak artan bir hızla 
devam etmektedir. Özellikle durmaksızın çalışan güç, dağıtım ve diğer uzun süreli çalışan transformatörlerde 
kaliteli manyetik maddeler kullanılarak elde edilebilecek çekirdek kayıplarındaki kazanımlar, uzun vadede 
büyük enerji verimliliğine sebep olacaktır. Elektrik makinelerinde kullanılan çekirdeklerin uygun özellikteki 
manyetik maddelerden seçilmesi bu makinelerin çalışma verimini arttıracağı gibi elektrik üretimine de önemli 
katkılar sağlayıp enerji üreten santralların sebep olduğu çevre kirliliğinin azalmasına da olumlu etkisi olacaktır. 
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Abstract 

Localised specific power loss was determined for surface treated Metglas® 2605SC amorphous ribbon using the 
initial rate of rise of temperature technique. The samples were magnetised at set flux density levels from 0.8 Tesla 
to 1.4 Tesla in a frequency range of 50 Hz to 400 Hz under 20 MPa tension to emulate a typical condition in a 100 
kVA transformer. Annealing and polishing were found to have a marked effect on energy saving. The loss 
measurements verified the inhomogenity across the ribbon thickness. The energy saving was maximum if the 
inhomogenity was reduced by polishing both surfaces. However, a further saving was noticed on the scratched 
samples. The optimum scratching interval for maximum energy saving was found to be 3 mm. The anomaly factor 
was also found to alter due to the domain wall spacing and loss measurement. Loss separation was also 
attempted and hence the components of the total loss are well understood due to the physical reason which the 
samples were suffered. The experimental findings showed that existing theory can reliably explain the power loss 
in amorphous ribbon. 
 
Key words: Power loss, amorphous materials, magnetic domains, transformer core 

 

I. INTRODUCTION 
 
The total power loss under alternating flux at power frequencies for both electrical steel and amorphous ribbon is 
an important criterion for the manufacturers and users of soft magnetic materials. The power loss can simply be 
explained as heat production by the electric currents induced by change of magnetisation in the material. The 
transformer manufacturers have introduced new transformer designs and have investigated new transformer core 
materials aimed at reducing core losses. Amorphous ribbon materials, because of their low core loss, have 
received considerable attention for use as a core material to replace silicon steel in some applications [1]. 
 
The power loss has been widely investigated theoretically and experimentally in soft magnetic materials. The 
theoretical attempts [2, 3] were particularly interested in the correlation of domain wall dynamics and power loss, 
whereas the practical studies concentrated on the effect of different physical parameters such as polishing [4], 
annealing [5], surface features [6], scratching [7], stress, magnetisation, etc. conditions on power loss. In 
theoretical studies different domain wall models have been considered. In the experimental investigations the 
energy saving has improved in soft magnetic materials by increasing electrical resistivity, decreasing sheet 
thickness, annealing, surface smoothing with polishing, decreasing domain wall spacing with optimum transverse 
scratching and the application of external stress or a combination of all these effects. 
 

II. COMPONENTS OF TOTAL LOSS 
 
The total power loss in soft magnetic materials may be divided into three major types, namely the static hysteresis 
loss, Ph, classical eddy-current loss, Pec and anomalous loss, Pa. The most important constituent of the power 

loss in amorphous ribbon materials is the anomalous loss because it is responsible for up to 90% of the total 
power loss at power frequencies which compares to the 30% to 90% range for grain-oriented 3% silicon-iron [8]. 
The loss per cycle against frequency characteristic can be extrapolated to zero frequency to obtain an estimate 
value of the static hysteresis loss component, Ph, of total loss. 

 
The classical eddy-current loss assumes a linear B-H relationship with constant and uniform permeability 
throughout the material. Thus, if a sinusoidal field is applied all other quantities are sinusoidal and applying 
Maxwell's equations the classical eddy-current loss for a thin sheet are given as; 
 

    
          

 

   
    (W/kg)             (1) 

 

where t is the thickness of the material, f is the frequency of applied field, Bmax is the peak flux density,  is the 

resistivity of the material and d is the density of the material. Then, the eddy-current loss component may be 
determined by subtracting the hysteresis loss from the experimentally measured total loss, on the assumption that 
for thin lamination. However, when this is done it is invariable found that this apparent eddy-current loss is much 
more greater than its value as calculated from Equ. (1).This led to the suggestion that further component of loss 
exists which is termed the anomalous loss. The causes of anomalous loss in 3% silicon-iron and amorphous 
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ribbon materials have been compared [9]. The origin of anomalous loss in amorphous ribbon materials can be 
attributed to many causes particularly, non-sinusoidal, non-uniform and non-repetitive domain wall motion. 
A convenient method to define the magnitude of the anomalous loss compared to the classical eddy-current loss 
is the anomaly factor. Although, the classical eddy-current loss is calculated by the assumption such as uniform 
material, constant permeability, etc. but neither of these assumptions is correct due to the existence of domain 
walls and inhomogeneous material. Theoretical predictions of increase in the classical eddy-current loss due to 
the existence of domain walls have been made by Pry and Bean [10]. 

Pry and Bean suggested that the value of anomaly  factor,D, from domain wall observations is simply given as; 

 

       
                   

                  
             (2) 

 

The anomaly factor, PL, may also be defined from the power loss measurements as; 

 

    
                  

             
               (3) 

 

III. EXPERIMENTAL PROCEDURE 
 

1) Sample preparation: The samples were cut to dimensions of 30 mm x 12.7 mm x 0.028 mm from Metglas® 
2605SC with a chemical composition of Fe81 B13.5 Si3.5 C2 manufactured by Honeywell Co., USA. Samples 

either bright surface (contact to air during solidification), rough surface (contact to drum during solidification) or 
both surfaces polished were polished to obtain smooth surface like mirror. Some of the polished samples were 
scratched with different scratching interval. The samples were annealed at 360 °C for 2 hours in vacuum to 
remove the internal stresses brought about by the polishing process and then bloomed with ZnS. The sample 
investigated included; 
 
 1) as-cast (as received), 
 2) annealed unpolished, 
 3) bright surface polished, annealed and bloomed, 
 4) rough surface polished, annealed and bloomed, 
 5) both surfaces polished, annealed and bloomed, 
 6) both surfaces polished, 7 mm interval scratched, annealed, and bloomed, 
 7) both surfaces polished, 3 mm interval scratched, annealed and bloomed and 
 8) both surfaces polished, 1 mm interval scratched, annealed and bloomed samples. 
 
2) Domain observations: The static domain observations were carried out on these treated samples to perform 

anomaly factor, D, calculations [6, 7]. The longitudinal Kerr effect was used to observe domains under uniform 

tension applied along the ribbon length. The domain observation is not possible on unpolished samples using the 
Kerr effect technique even when the sample is properly annealed for stress relief. However, this problem was 
overcome by polishing a small area on the sample surface for domain observation. The domain observations on 

these samples may emulate the domain wall spacing measurements and anomaly factor, D, calculations on 

annealed unpolished samples. 
 
3) The localised specific power loss measurements: The localised specific power loss measurements were made 
on as-cast as well as surface treated samples (annealed, polished and scratched) using the initial rate of rise of 
temperature technique [11]. The samples were magnetised sinusoidally from 0.8 Tesla to 1.4 Tesla in a frequency 
range of 50 Hz to 400 Hz. The measurements were taken under 20 MPa tension to emulate the typical condition 
of 100 kVA transformer. 
 

IV. RESULTS 
 
The measurements were carried out on various surface treated 2605SC ribbons in order to clarify the influence of 
surface properties, polishing, annealing, scratching and thickness on power loss. Fig. 1 (a), (b) and (c) indicate 
that the variation of localised specific power loss with peak flux density at 50 Hz, 200 Hz and 400 Hz, respectively. 
Although, the energy saving was much pronounced between the as-cast and annealed samples it was not 
significant amongst polished and scratched samples. The lowest localised specific power loss was obtained on 3 
mm interval scratched samples. 
 
In Fig. 2 (a), (b) and (c) the localised specific power loss was drawn as a function of scratching interval at 50 Hz, 
200 Hz and 400 Hz, respectively. The domain structures in amorphous ribbon were studied in the previous papers 
[6, 7]. The domain observations on unstressed samples showed a complex leaf domain structure. Therefore, the 
domain wall spacing measurements throughout the sample can not be performed on unstressed samples. The 
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domain structure on samples under tension is much simpler to explain. They were found to consist of large flux 

carrying 180 bar domains in the stress direction (along the ribbon length). So, the meaningful domain wall 
spacing measurements were carried out on the samples under tension. The domain wall spacing obtained from 

unmagnetised Metglas 2605SC scratched samples with different scratching intervals  and  from unscratched 
samples are tabulated in Table I. The domain wall spacing to thickness ratio affects the loss measurements. The 

anomaly factor, D, calculated static domain observations are also given in Table I.  

 

 

 

 
 
Fig. 1. The variation of localised specific power loss with peak flux density on 2605SC amorphous ribbon at (a) 50 

Hz, (b) 200 Hz and (c) 400 Hz, under 20 MPa tension. 
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Fig. 2. The variation of localised specific power loss with scratching interval on 2605SC amorphous ribbon at (a) 
50 Hz, (b) 200 Hz and (c) 400 Hz, under 20 MPa tension. 
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The largest average domain wall spacing was measured on both surfaces polished, annealed and bloomed 
samples and the smallest one on scratched samples with 1 mm interval. In Table I the average domain wall 
spacing is reduced due to the increasing scratching interval amongst the scratched samples. 
 

V. DISCUSSION 
 
1)  Domain structure: The transverse scratching of the sample caused the domain refinement. It is attributed to 

the theory that the transverse scratching on the surface will induce the formation of transverse domains on a 
scratched surface. These transverse domains serve to split the longitudinal domain, thereby reducing the 
magnetostatic energy. 

2)  The localised specific power loss: The localised specific power loss  can be discussed in terms of: the effect 
of annealing, the influence of thickness and scratching, loss components and anomaly factor. 
The drum quenching and polishing process introduce large stresses both compressive and tensile which can 
be relieved by sufficient annealing conditions in the amorphous ribbons [4, 5]. One drawback is that the 
annealing tends to degrade the mechanical properties of the ribbon in particular after annealing at a 
temperature necessary to produce complete stress relieving the samples become more brittle. The 
measured loss results presented in Fig. 1 confirm that the stress relief by heat treatment has a marked effect 
on the highly magnetostrictive amorphous ribbons to reduce power loss. At high flux density levels large 
reductions in loss of typically 40% between the as-cast and annealed samples at 50 Hz, 0.8 Tesla were 
obtained, Fig. 1(a). The energy saving was about 20% on the annealed samples as compared to as- cast 
state at 200 Hz and 400 Hz, respectively at 1.4 Tesla. However, it was about 10% at low flux density 0.8 
Tesla, 400 Hz, Fig. 1(c). This improvement in energy saving is related to the structural relaxation which 
occurs by a sufficient atomic re-arrangement in the sample as compared to the as-cast state, i.e. reducing 
the anisotropy by re-arrangement of the domain structure and increasing the magnetic softness in the 
induced easy direction of magnetisation along the ribbon length under tension. 

 

Table I.The variation of average domain wall spacing and anomaly factor, d, on different surface treated 

metglas 2605SC unmagnetised amorphous ribbon under 20 MPa tension 
 

Sample surface details Average domain wall spacing (mm) Anomaly factor   (D) 

annealed unpolished 0.61±0.006 34.3±0.3 

bright surface polished only 0.54±0.008 36.7±0.5 

rough surface polished only 0.62±0.007 42.1±0.5 

both surfaces polished 0.76±0.009 61.9±0.7 

7 mm interval scratched 0.51±0.008 41.6±0.7 

5 mm interval scratched 0.47±0.009 38.3±0.7 

3 mm interval scratched 0.35±0.009 28.5±0.7 

1 mm interval scratched 0.24±0.008 19.7±0.7 

 
The polishing effect in energy saving on iron-based amorphous ribbon materials was extensively investigated in 
the past [4]. The smooth surface implies less pinning effect and more uniform domain wall motion. The pinning 
effect causes an additional loss due to induced localised eddy-current whereas, the uniform domain wall motion 
reduces the power loss. 
 
Some structural inhomogenity exists across the ribbon thickness [12]. The localised specific power loss 
measurements confirmed the structural inhomogenity in the ribbon. The lowest power loss was measured on both 
surfaces polished, followed by rough surface polished only and the highest loss was detected on the bright 
surface polished only amongst the polished annealed and unscratched samples, Fig. 1 [6]. This reduction in loss 
improved to 58% on both surfaces polished ribbon as compared to as-cast ribbon at 50 Hz, 1.4 Tesla, 
respectively. The improvement in loss at high frequency and high flux density was not as high as at low 
frequency. About 28% reduction in loss was detected on the same ribbon as compared to as-cast ribbon at 400 
Hz, 1.4 Tesla, Fig.1. The element concentration in analysis of the samples showed that it is not uniform across the 
ribbon thickness. Particularly, iron concentration of the ribbon which is important for magnetic properties, is 
minimum at the centre of the ribbon and increasing towards one edge. 
 
The domain refinement is the one of the methods for energy saving due to the reduction of the domain wall 
spacing. There is a considerable gap amongst scratched and unscratched samples, Fig. 1. About 90% reduction 
in loss was measured between the as-cast and 7 mm interval scratched samples at 50 Hz, 1.4 Tesla, 
respectively. A further 8.5% lower loss was detected on 3 mm interval scratched samples. So, maximum 98.5% 
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energy saving was achieved by scratching of both surfaces polished samples which is a huge economic saving on 
power or distribution transformers between the as-cast and 3 mm interval scratched samples. 
 
The loss measurements on 1, 3 and 7 mm interval scratched samples showed that 3 mm interval was the 
optimum scratching interval for maximum energy saving, Fig. 2 (a), (b), (c). When the scratching interval 
decreased to 1 mm a higher loss detected. Also, 7 mm interval scratched samples have higher losses than 3 mm 
interval scratched samples. Hence, a 3 mm interval is found to be optimum interval. The reduction by scratching 
is, of course, attributed to the reduction in domain wall spacing. About 15-25% reduction on power loss was 
reported on annealed and scribed samples either using mechanical or thermal methods to scribe the samples 
without optimising any parameters. The data obtained from Fig. 1 and Fig. 2 confirms that maximum reduction in 
loss was measured at 50 Hz due to the scratching. It must be considered that during the domain refining process 
every extra domain adds an additional energy, so the optimum scratching interval is a compromise between the 
domain wall energy and induced stresses caused by scratching on the sample. Table I shows although, the 
average domain wall spacing due to the scratching interval is smaller on 1 mm scratching samples than 3 mm 
scratching samples a higher loss was detected on 1 mm scratched samples. 
 
Finally, the loss components and anomaly factor which makes a good correlation between the power loss and 
domain wall spacing, will be discussed. The loss measurements in a range of frequencies were needed for loss 
separation and anomaly factor calculation from loss measurements. Fig. 3 shows the localised specific power loss 
per cycle against frequency characteristics. These characteristics can be extrapolated to zero frequency to obtain 
an estimate of the static hysteresis component, Ph, of total loss. The classical eddy-current component, Pec, of 

total loss can be calculated by using (1). This relationship enables the value of the anomalous loss component to 
be determined.  
 

 

 
 

Fig. 3. The variation of localised specific power loss per cycle with frequency on 2605SC amorphous ribbon at (a) 
1.2 Tesla and (b) 1.4 Tesla under 20 MPa tension. 



Derebasi, N. 

 1160 

The anomaly factor can be analysed amongst the surface treated samples which are the bright, rough, both 
surfaces polished and 1 mm, 3 mm and 7 mm interval scratched. The anomaly factor is higher on bright surface 
polished only samples than rough surface polished only samples. The highest anomaly factor was found on both 
surfaces polished samples. It is believed that the structural inhomogenity across the ribbon thickness should be 
responsible. The domain observations [14] and element concentration [6] in the ribbon confirm these findings. On 
both surfaces polished samples these inhomogenous regions near surfaces was removed by polishing and the 
domain walls moved easily during the magnetisation of the sample. The loss measurements verified that the 
anomalous loss component of total loss amongst the polished samples has the biggest value on both surfaces 
polished ribbon as compared to the others. It may be explained that the static hysteresis component has the 
lowest value on these samples. One of the reasons for the static hysteresis component is that the material must 
have a low surface imperfections and impurity level [1]. These conditions are provided in the case of both 
surfaces polished samples by means of removing the inhomogenous regions near surfaces. The maximum (83%) 
static hysteresis loss of total loss on as-cast samples was found at 50 Hz 1.2 Tesla, respectively. The anomalous 
loss constitutes the major part of the total loss on both surfaces polished sample. It is considered that the 
anomalous loss must be related to domain wall motion on the surfaces [15]. The smooth surface also cause the 
reduction in the static hysteresis loss due to the surface imperfections. The classical eddy-current component was 
also the lowest value due to the thickness of the ribbon. The ratio of the static hysteresis loss to total loss is 
reduced to 13% at 400 Hz, 1.4 Tesla on both surfaces polished ribbons. Although, the anomalous loss component 
increased to 88% at 400 Hz, 1.4 Tesla on the same ribbons. The anomaly factor increases with increasing flux 
density. The increasing anomaly factor due to the flux density depends on the domain width. From domain 
observation the domain width is increased with flux density. This implies that the large domain size affects directly 
the loss in the material. 
 
The domain observation could not be performed at high flux densities, due to the surface saturation of  the ribbon. 
However, the anomaly factor calculated from the loss measurements also increased at high flux densities which 
confirms the trend of results obtained from the domain observation. A small anomaly factor was calculated at 
higher frequencies. This can be firstly anticipated due to the increase in the classical eddy-current component of 
the loss and secondly the inhomogenous structure near surfaces of the ribbon. The decreasing of the anomaly 
factor due to the classical eddy-current also originates from the magnetising frequency as it is proportional to the 
square of it. However, it is very small as compared to the static or anomalous loss components. 
 
It is clear that domain refining affects the anomaly factor due to the reduction in the domain wall spacing. It 
causes a further reduction on the anomalous loss. But, an optimum scratching interval must be reached for 
maximum energy saving amongst the scratched ribbons. The optimum scratching was found 3 mm which 
provides over 9% reduction in anomalous loss between both surfaces polished and 3 mm scratched samples. 
In amorphous ribbon materials complete flux penetration may take place but the structural inhomogenity across 
the ribbon thickness or some physical parameters such as inclusions, defects, imperfections, etc. cause the 
domain wall angle and wall bowing. The difference amongst the anomaly factors can be clarified the non-
sinusoidal, non-repetitive and non-uniform domain wall motion in amorphous ribbon materials. The deformed 
domain wall motion is attributed to the pinning, surface defects, scratches (longitudinal direction of the ribbon), 
cracks, non-magnetic inclusions and structural inhomogenity across the ribbon thickness or a combination of all 
these effects. The harmonic of magnetising waveform can also be considered for large variation of anomaly 
factors. 
 
The structural inhomogenity (element concentration) is strongly responsible for high anomalous loss in 
amorphous ribbon materials. Therefore, the importance of producing metallurgically homogenous material can be 
highlighted in sinusoidal, repetitive and uniform domain wall motion hence energy saving in anomalous loss. 
However, as it is not easy to control all of the process of metallurgically homogenous magnetic material, the 
physical effects such as polishing, annealing and surface scratching are the best available options for improving 
energy savings in existing materials.  
 
Comparison shows that conventional theories relating in domain wall motion and loss are even less applicable to 
amorphous ribbons than they are to conventional electrical steels. The anomaly factors also verify the suggestion 
that poor domain wall dynamics are responsible for the majority of losses which is the anomalous loss component 
of the total loss. However, it can be suggested that in order to find the total loss as;  
 

          (      )              
                
     (4) 
 
The anomalous loss can be divided into two parts such as PD and Pun. PD may be determined using the Pry and 

Bean model [10] from domain observations. Pun is called the undefined losses coming from all the physical 

parameters. Bertotti, Fiorillo and Appino [3, 16] attempted to explain by considering each domain wall to cause 
loss in the material and hence overall losses. However, in practice it is very difficult to find where these domain 
walls are located and how many there are due to stress sensitivity, non-repeatability and inhomogenous structure 
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of amorphous ribbon materials. Therefore, the older theory is better for understanding the anomalous loss 
component of the total loss of amorphous ribbon. 
 

VI. CONCLUSIONS 
 
The major part of the total loss is the anomalous loss in amorphous ribbon. The structural inhomogenity is 
strongly responsible for the non-sinusoidal, non-repetitive and non-uniform domain wall motion which are the 
origin of high anomalous loss. The physical effects such as polishing, annealing, surface scratching are the best 
available options to give maximum energy saving in the existing soft magnetic materials. Over 92% reduction in 
loss was obtained on both surfaces polished annealed and 3 mm interval scratched ribbons as compared to as-
cast ribbons. 
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Abstract  
 

Tinplate packagings produced in packaging industry are generally composed of three parts. These are bottom 
gate, casing and top gate. Gasket is used where bottom and top gates join up with the casing. The gasket used 
need to be cured at a certain temperature in order to provide a complete seal. In tinplate packaging industry, 
furnaces used in this process are generally operated at temperatures nearly between 70 to 90 

o
C and maximum 

production rate of 160-170 part/min. Besides, each of these furnaces consumes 10 kW/h energy. It is observed 
that this embodied gasket is not cured appropriately regarding international quality standards. A gasket curing 
furnace with induction heating has been developed and it is observed that it reaches the desired temperature 
value relatively fast and provides more gate passing rate (approximately 800 part/min) compared to available 
furnaces with approximately 3 kW/h energy consumption. In this study, the working principle of this newly 
developed furnace and the energy efficiency and savings obtained by this application is examined. 
 
Keywords: Induction System, Energy efficiency, Gasket Curing Furnace. 

 
 
 
1. Introduction 

 
Currently, in packaging industry gaskets are used at top and bottom gates of tinplate can in order to provide 
sealing. Gaskets dispensed to gates require to be cured at a certain temperature.  Furnaces already used in 
tinplate packaging industry consume 10 kW/h energy.  Besides, these furnaces must be kept at a certain 
temperature depending on the gate production rate which increases the total energy consumption.  
 
 There are gasket curing furnaces behind each of the gate production presses depending on gate passing rate. 
Accordingly, it is possible to pass gates produced by three gate press on a single furnace. Available furnaces 
used in gasket curing are gas furnaces that give rise to sealing problems in the product. Therefore, use of 
induction heating furnace for the curing process is evaluated for a process enhancement.  
 
Induction heating systems have the leading benefits such as relatively low energy consumption, fast heating rate 
and good reproducibility. The fundamentals of induction heating rely on electromagnetic energy transmission. 
Precisely, energy is transferred from a coil through which an alternating current is circulating. Due to the Foucault 
law, there exists induced currents in the conductive part and by means of joule effect workpiece is heated. 
Induction heating processes are used at relatively high frequencies when heating should be performed very 
locally near surface [1]. In this study, the working principle of induction heating furnace used in gasket curing and 
the resulting energy savings and efficiency are illustrated with the top gate production of Ø52 tinplate aerosol can. 

 
2. Working principle of available furnace used in gasket curing process 
 
The working principle of furnaces used in tinplate can packaging production can be summarized as:  Gates are 
produced with several processes and undergo curling process. After the curling process gaskets are made by the 
machine and fed to gasket curing furnaces. In this furnace system, gates move inside a metal slot in an overall 
helical system.  This furnace has two separate partition at each sides and hot air is blown by means of two fans 
through the gates where the gaskets placed so that the gaskets are cured. Interior walls of the furnace are coated 
with glass wool and generally glass wool is covered with aluminum plate for more aesthetic appearance. Gas 
furnaces are used in curing process of the gaskets dispensed to the gates. Each of these furnaces operates at 
temperatures between 70 to 90 

o
C. However, temperature at the penetrating gate surface is approximately 50 

o
C 

and gates are removed from the furnace within 50 seconds. When the maximum operation temperatures and gate 
removal time of these furnaces are also considered, it is observed that these values cause gate gaskets to be 
dehumidified merely, they could not be cured adequately. This situation gives rise to sealing problems during 
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product assembly. Moreover, a certain time is needed for these furnaces to reach the desired temperature levels 
and the desired temperature level should be maintained whether or not gate passing occurs in order to ensure the 
required production rate. This also increase the cost. One of the furnaces used in the process is shown in Figure 
1. 

 

 
 

Figure 1. One of The Furnaces Used In The Process  

 
3. The working principle of induction heating furnace used in gasket curing  
 
Induction heating furnace used in gasket curing provide three times faster curing compared with available 
furnaces. When the operation temperature is set to 140 

o
C regarding the quality standards curing time for a 

gasket is determined to have taken 10 seconds. Newly developed gasket curing furnace with induction heating 
reaches the desired temperature value when it senses the metal so that the energy consumption is reduced to 3 
kW/h [3].  This furnace consists of gate intake system, induction system, a glass bell, fans, electrical resistance 
system and a water cooling unit. Gates passes through the glass bell. Fans enable dehumification of gates. 
Power input of the furnace is 3 kW and output frequency is in 30-50 kHz range.  Operation voltage is 380 Volt 
(AC)/3 phase. Water cooling system that will run in conjunction with the induction system has a cooling capacity 
of 3.5 kW and hermetic compressor power input is 1.5 kW [4]. Water cooling unit running in the system supply not 
only fixing the temperature but also protecting the induction coil from overheating. Induction heating furnace has 
some specialties like: uninterrupted and off-position operation, short and open circuit prevention, digital resonance 
tracking, capability of testing itself, notification of failure and warnings, capability of heating each part 
homogeneously and equally, temperature reading and fixing, consuming non-reactive energy, capability to sense 
the part with a sensor, capability to fix the part temperature when desired temperature is reached. A schematic 
representation of an induction heating furnace used in gasket curing process is shown in Figure 2. 
 

 
 

Figure 2. Schematic Representation of an Induction Heating Furnace Used in Gasket Curing Process  

 
The working principle of induction heating furnace used in gasket curing can be summarized as follows: The top 
and bottom gates of tinplate cans are produced in related presses after several operations and are fed on a 
conveyor band to the machine which the gaskets are made. Gasket dispersion is made around the gates with a 
nozzle system. Thereafter, gates coming from six presses conjugate in a single line on conveyor band and are 
transmitted to the gasket curing furnace.[2] 
 
Gates move swiftly in the furnace and gaskets are cured. At the outlet of the furnace, gates are dehumidified by 
means of a fan. The picture of these furnaces is shown in Figure 3. 



Atalay, H. and Ucok, T. 

 

 
1164 

 
 

Figure 3. The Picture of These Furnaces 

 
4. Advantages of gasket curing furnace with induction heating over current 
curing furnaces  
 
The advantages of gasket curing furnace with induction heating over available furnaces are given as follows:  
-Obtaining the Required Temperatures for the Gasket Curing Process: 
Induction systems can provide heating at different temperatures up to 1500 

o
C by adjusting the electrical current. 

Available furnaces operate at temperatures between 70-90 
o
C and gaskets that are placed at gates cannot be 

cured according to desired quality procedures. A relatively fast curing has been supplied by the development of 
induction heating furnace for the gasket curing process.[2] 
- Increasing Production Rate: 
There is at least one available furnace behind each press depending on the gate production rate.  Each of the 
furnaces operates at production rate of 140 part/min. Induction heating furnace has a operation rate of 6 times of 
available furnaces, thereby gates leaving six presses pass from a single induction heating furnace.[2] 
- Increasing Energy Efficiency of Production Line: 
A single furnace is used instead of 6 furnaces and this results saving in production line. 
- Decreasing Amount of Energy Used: 
Energy consumption in the curing process is reduced from 60 kW/h to 3 kW/h owing to the use of induction 
heating furnace used in gasket curing. Thus, 95 % energy saving is obtained. Likewise, this furnace reaches the 
desired temperature relatively fast and operates only when gate passing occur by means of a sensor. In this way, 
energy saving [2] [3] 
- Gates Completes Curing Process at Desired Temperature for Manual Packaging: 
Furthermore, parts leaving induction heating furnace are collected manually.  However, they can’t be packed at 
high temperatures. When this is taken into consideration, a cooling unit is integrated to the outlet of induction 
heating furnace. 

 

5. Results and discussions 
 
Furnaces currently used in tinplate can packaging industry operate at nearly 70 

o
C and consume 10 kW/h energy. 

When we consider production of aerosol can gates, there are six presses and behind each press there is a 
furnace used in gasket curing. Therefore, total energy consumption of furnaces will be 60 kW/h.  Furthermore, 
available furnaces operate depending on the press production rate which has a maximum capacity of 140 
part/min. Induction heating furnace has a capacity which perform  total part quantity leaving six presses. Gate 
passing rate conveniently fulfill 840 part/min production rate, hence use of single induction heating furnace 
instead of using six curing furnace reduce the energy consumption from 60 kW/h to 3 kW/h. The total annual 
energy saving resulting from this enhancement is approximately 82080 kW/h in aerosol can gate production. 
From cost point of view, for the aerosol bottom gate production 15.934,19 TL saving has been assessed. [3] 
 

6. Conclusion 
 
In this study, the working principle of induction heating furnace used in gasket curing and advantages provided by 
these furnaces compared with available furnaces are presented along with energy saving gained in the case of 
use. Newly developed system has provided approximately 95 % energy saving for the process and has made a 
major contribution to energy efficiency.  
In virtue of these types of enhancements in the processes, the problems encountered in electrical energy 
production and usage in our country will be precluded. Besides, the investments, to meet the increasing electrical 
energy demand which is more than 10 % every year, will be lowered adequately. 
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Abstract 
 
The paper sets out to present the main aspects resulting from the execution of nondestructive testing with deep 
divers within the Romanian oil field in the Black Sea. The paper start with visual control, photographic control and 
finished with ultrasonic control. In all this steeps are presented conclusion from practical activity done by the 
author in Oil field. Also the paper present practical aspect in modality to organized a underwater yards. 
 
Key words: NDT, Visual examination of the immerse structures, ultrasounds. divers, maritime oil field.  

 

PERFORMING NON-DESTRUCTIVE TESTING ON IMMERSE 
STRUCTURES WITH DIVERS 

 

Performing non-destructive testing with specialized divers on different elements of various immerse structures 
involves primarily visual inspection of immerse structural elements subject to testing, their photographing and 
filming, and ultimately, their ultrasound examination. The results of the visual inspection, the film records and the 
ultrasound examinations are analyzed by specialists in strength of materials and immerse structural behavior, 
aiming to detect any remediable flaws. [1] 

 
1. VISUAL INSPECTION OF IMMERSE STRUCTURES 
 

In order to maintain in safety conditions the functioning of immerse structures, they must be constantly monitored 
and controlled. Underwater inspection is a traditional activity of divers which relies exclusively on visual methods, 
such as: the divers’ eyes, photography, videography and underwater television. 
  
Taking into account the purpose of visual inspection, its immediate use should not be underestimated. It is 
extremely important that a diver should be able to descend under water to the level previously determined of the 
structure, to examine it and be able to describe what he has seen. This initial or preliminary report may be 
supported by photos, film or video. The diver can see the object in stereoscopic image and in its own color, both 
of these elements cannot be highlighted when the object is represented at the surface in photos, film, video 
images and underwater television. [2] 
 
Visual inspection should be considered as the first means of investigation or immediately non-destructive testing. 
Therefore, all divers used for visual inspection are required to perform at any time visual inspection training, and 
when an inspection is necessary, it will be used a typical inspection program together with a summary of the main 
methods used for each activity carried out. Once these methods, required by various inspections, are 
understood, they can be addressed the most effective programs and methods of inspection. 
 
Thus, in addition to traditional methods of inspection, there can also be mentioned: non-destructive testing, 
inspection of damage by corrosion, control and removal of seaweed deposits, and cleansing and stability control. 

The primary reason for inspection is to help maintain the integrity of structures over time. 
 
 
1.1. Naked eye inspection 
 

Direct visual observation of an underwater object ensures the obtaining of raw data that can be provided to 
specialists in relation to the observed object’s characteristics. For this type of inspection the human eye is 
extremely valuable when characterizing and identifying underwater objects and phenomena, but only to a certain, 
limited, level of evaluation. Thus, such an observation cannot determine the degree of corrosion and cannot 
detect the cracks and defects that cannot be perceived by the eye of the diver. So that the value of visual 
observation carried by divers reaches high rates, verbal comments must be recorded for their subsequent 
correlation with data obtained by other methods of transmitting images at the surface. 
 
In order to understand the usefulness and value of visual inspection, it is necessary to imagine such an activity in 
its typical context. First, the inspection’s beneficiary requirements may fall into the following: the object of 
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inspection will consist of verifying the extent of protection of the platform and pipeline to the distance of 20 m from 
the base of the underwater structure, and in order to achieve this objective visual inspection will be performed on 
anodes and their way of fixing, on all cables from the anodes and their way of fixing, on raisers and their way of 
fixing, on legs and their way of mounting, and on the bottom area to the distance of 20 m to verify the pipes, 
waste or other materials existing on the platform area. Based on the above mentioned example, a diving plan is 
prepared which initially covers the inspection and the reporting of the results, and then it specifies the parties 
which are subject to non-destructive testing.[3] 
 
Before entering the water, the diver must memorize the position and the exact configuration of the component he 
is about to inspect. This activity is based on proper preparation and realistic planning. First, the structure plans 
will be examined in order to identify the section that will be inspected. Then, divers will be briefed. To eliminate 
confusion, sketches and plans will be simplified or scale models will be used whenever possible. Familiar with the 
mental image of the working area, the diver will be able to dive in the set point and select the correct section for 
inspection. An extra support is that for a certain number of steel structures, the legs or some branches or ties 
which intersect, have identification markings on the most important points. Thus, the diver may seek a position 
“on the leg B crossed with tie 36” and he can check his position by examining the markings on the structure. The 
diver can begin work under water, and the information on the inspected surface section may be available 
immediately. Further on, special equipment is really necessary because his initial visual inspection is important in 
order to specify the type of equipment to be used. The diver who performs visual inspection should distinguish 
characteristic aspects of the marine fouling, the welds, damage, anodes, coating, waste (materials thrown or 
dropped into the water) and the appearance of the bottom of the water. 

 
1.2. Theoretical and practical training of visual inspection.Tools and methods for cleaning 

immerse structures 

 

Currently there is no specific method of training for divers who perform direct inspection. However, there are 

ways of training the divers who perform non-destructive testing, taking into account a certain visual technique. A 

control plan must be preceded by a preliminary visual inspection. Planning a non-destructive testing exercise will 

require, ultimately, a visual inspection to recognize objects and gather information in order to elaborate a detailed 

plan. For this reason, visual research remains one of the basic techniques of the diver that performs the 

underwater inspection. 

 

Non-destructive testing cannot be implemented without a thorough preparation of the surface to be inspected. 

The most accurate results are obtained on metallic luster. There are a variety of tools and instruments available 

for this activity, out of which there can be mentioned: hand tools (scrapers, wire brushes, hammers, chisels, etc.), 

pneumatic tools (tools for drilling, grinding, etc.), hydraulic tools have the advantage that they work at any depth, 

water jetting at high pressure which are effective in removing underwater gravel and sand. [4] 

 

1.3. Underwater lighting 

 

There cannot be performed a thorough inspection to underwater structures and facilities without taking into 
consideration the visibility conditions. Such inspection requires an assessment of the lighting conditions in the 
water and the need for underwater lighting. There are four main methods of visual inspection, namely: naked eye 
inspection, photographic inspection, inspection using television images, and video inspection. All methods are 
affected by the way in which light penetrates the water. Under water, light decreases as depth increases. In clear 
water, at a 5 m depth, the light energy is reduced to ¼ of the value at the surface of the water, at a 15 m depth it 
is reduced to 1/8 of the initial value, and at a 40 m depth the light energy value is reduced to 1/30. Due to several 
phenomena governed by physical laws, light penetrates differently the water than the air. Hence, it results the 
following effects corresponding to the phenomena which govern the penetration of light in water: water color 
absorption, reduced contrast, decrease in light intensity due to its water absorption, reflection and refraction of 
light at the air/ water interface, and absorption and scattering of light by solid particles suspended in water. 
 
a. Water color absorption. Light, for photographic applications, is called white light. It may be decomposed into 

a spectrum of basic colors, which are: red, orange, yellow, green, indigo blue and violet. Light is not absorbed by 
the water itself, thus the number of colors in the spectrum is reduced. Clean sea water absorbs primarily the red 
color from the spectrum, and as depth increases, more and more colors are retained. Thus, red and orange are 
the first colors which disappear, then yellow, while green and blue persist longer. The absorption of a part of the 
color spectrum raises a lot of problems when taking photographs underwater. Color absorption with a higher 
wavelength gives light a blue-green hue when it is penetrated to over 20 m depth. This means that 
monochromatic photographs reduce the effect of contrast and polychromatic photographs give pictures a green 
hue. There are two ways to balance the phenomenon. The first way consists in applying a red filter on the lens. 
This solution is not used too often because the filter actually reduces all available light that could still reach the 
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photosensitive film, even if the color balance is restored. The second way is to use artificial light. This way, 
contrast is recovered for monochrome film and the greenish hue is reduced in polychromatic photographs. 
 
b. Reduced contrast in water. When looking at an object, its shape and structure become apparent to the eye 

due to various intensities of light that is reflected on the surface of the object. If light intensity differences are 
striking, the contrast is photographically good. If intensity differences are less striking or absent, the subject has 
poor contrast and the image is blurred. The contrast itself does not solve entirely the problem because it should 
also be taken into consideration the resolution of the picture. 
 
c. Decrease in light intensity under water. The decrease in light intensity under water is the most well known 

phenomenon. In fact, the more the diver descends deeper into the water, the more the intensity of light 
decreases. The problem of decreasing light intensity is quite complicated, which is why it is necessary a 
presentation of all the involved factors including the behavior of the light ray at the air/ water interface, light 
attenuation, its scattering, etc. At the boundary between air and water, sunlight encounters water barrier. Rays 
penetrate water only vertical or almost vertical, while those with very large angle of incidence will be reflected. 
So, in the morning and in the afternoon, very little light penetrates the water. If the surface of the water is wavy, 
then it means that there will be more surfaces which will reflect light and thus the quantity of light penetrating the 
water decreases. Snell’s Law refers to this particular aspect of physics.  
 
As light comes through the water, it is attenuated, reducing the quantity of light available to a certain depth. Light 
attenuation is not constantly proportional to the depth. As a certain quantity of light is entering the water, a part of 
this light encounters particles in suspension and is reflected by them, and thus the light is scattered. The 
dispersion phenomenon affects also the artificial light. 
 
d. The importance of underwater lighting. The technical quality of a photo taken under water is directly 

proportional to the quality of underwater lighting, in other words, more light means quality. However, the light 
source must be well located. Before defining the importance of proper lighting, it should be reminded that a detail 
can be seen both in the lighting section and in the lower lighting section. A photograph is not good for technicians 
if details cannot be observed. The use of multiple light sources allows a better capturing of details but it requires 
an additional effort. In some cases, it is preferable the use of a single light source within the required technical 
conditions. In order to provide underwater lighting for underwater photography or filming, there can be used two 
types of light source: fixed lamps and electronic flashes. Fixed lamps are usually accessible for divers or 
underwater vehicles, and they may have a mixed spectrum, some with tendency to yellow, others to green. Some 
of these may be suitable for video processing, but not for photography. Fixed lamps are heavy and bulky, they 
require the use of the brightness meter, and their power is small, which is why they do not offer major advantages 
in underwater photography, except for some special applications. Electronic flashes are more often used 
because they provide the necessary power to obtain adequate photographs; they show the color spectrum of the 
film produced for daylight; they are compact and easy to carry and they are cheap. 

 
The location of additional light is important but it cannot eliminate the compromise between ideal lighting and 
feasible lighting. For that purpose one can make two speculations presented as follows. 
 
The first speculation is to reduce the volume of water between the subject and the lenses. The diver should 
approach the subject as much as possible in order to photograph it.  
 
The second speculation is that when there is not enough light and thus the area is unclear more illumination is 
gained from the camera axis. Unfortunately, in this case, the subject tends to be lighted on one side. It is 
recommended that the disposition of lights consider certain rules of locating lighting lamps, as presented in the 
following: 
 

 For all works: the offset of the electronic flash on the axis of lenses is kept lest it should reduce the 
dispersion, and to ensure an adequate angle lamp to the size of the subject, respectively the position of the 
flash and the angle of the photo camera or video camera. 

 For works in confined places (the subject reaches dimensions of 5 … 50 cm): lighting is maintained in a part 
of the subject when using a single flash; lighting is placed at a reasonable distance to the subject while two 
flashes are located at equal distances, and divers must be sure that their shadow is not on the subject. 

 For remote works (the subject reaches dimensions of 50 … 150 cm): the flash is maintained in front of the 
camera (at about 25 … 30 cm) wherever possible, and it is ensured that the device for the electronic flash be 
placed in the visual field of the camera. 
 

Lighting is of great importance not only for photography or television transmission of images but also for other 
methods of inspection where visibility is poor or does not exist.[5]. 
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2. UNDERWATER PHOTOGRAPHY 
 
Capturing an underwater image bears the accomplishment of a series of actions that can be grouped into two 
stages as follows. The first stage is photographing using the camera lens whereby it is obtained an image that is 
recorded in the sensitive emulsion of the negative photographic material, and the second stage is the stage 
where it takes place the image processing. This is the stage in which the recorded image is fixed and transposed 
on the positive material under the guise of photography or slide. This section will address questions that belong 
to the first stage, making also mentions of certain technical references to underwater filming and underwater 
video recordings, especially to those that are also common to underwater photography. 
 
Underwater photography (or perhaps a more accurate name would be photographing “in water” to distinguish it 
from the usual “in air”) consists in capturing and recording the image on film of subjects found in seas and 
oceans, rivers, lakes, pools or aquariums. In order to practice this kind of photography, which is very special 
considering the properties of the working environment, two problems must be solved: ensuring the safety of the 
diver and the integrity of his photographic materials and equipment and adapting his photographic technique to 
the conditions imposed by the optical properties of the environment in which the pictures are taken.  
 
It should be kept in mind that for this kind of photos water is an undesired natural filter whose less than mediocre 
qualities affect essentially the quality of image. Within this context, it may be emphasized that what is even worse 
is the fact that the “harmful” effects of the water filter are accumulated, and thus it is simultaneously placed both 
between the light source and the subject, and between the subject and the photographic lens.   
 
For rational choice of action in this “anti-filter” fight, it is necessary to know the major changes that light suffers 
when it penetrates the water and when it crosses this environment. When taking underwater pictures, in addition 
to the technical knowledge, the operator plays an important role because he must constantly adapt to the way of 
achieving his purpose in the environmental conditions. 

 
2.1. Conclusions regarding underwater photography 
 

Any underwater photographing and filming activity is determined by the hydro-weather conditions of the place, 
the characteristics of the used material, the available technique, and the possibilities and practical skills of the 
diver. 
 
The main factors that influence the quality of underwater photography are dominated by three particular 
phenomena of the aquatic environment, namely refraction, scattering and absorption, which generate 
deformations and distortions of photographic images, chromatic aberrations and tones of the photo. Basically, the 
changes produced by the above mentioned factors are: a visual field reduced to 1/3, an apparent distance of ¾ 
from the real distance, poor clarity, a decrease of field depth, a rapid absorption of light and special effects due to 
the existing suspensions in water. 
 
The main methods to counter these drawbacks, most of them depending on the skill of the photographer diver 
are: choosing a minimum distance from the subject, the use of short focal length lenses, adjusting light according 
to the apparent distance to the lens, choosing a suitable light source and use of artificial adjustment to restore 
color.[5,6] 

 

3. UNDERWATER VIDEOGRAPHY 
 

Underwater filming is a film recording technique of various plants and immersed structures and of the structures’ 
elements and immersed plants in order to subsequently perform visual inspection on their condition to identify 
any possible defects arose during their operation. 
 
Underwater video cameras may be usual cameras, underwater case video cameras, with control functions on the 
outside of the case, or they may be underwater sealed video cameras, specially designed for underwater 
videography and thus they have zero buoyancy. These underwater cameras are equipped with lenses that have 
special lighting, field and setting options qualities. 
 
Underwater videography, with industrial and military purposes, involves special film materials and equipments 
consisting of specialized cameras, a wide range of accessories, suitable photosensitive materials, and specific 
photo developer devices, as well as proper lighting equipment. Due to its high complexity, industrial and military 
underwater videography requires also the use of highly trained divers with a rich professional experience in the 
field. 
 
It is recommended that the distance between the underwater camera and the displayed object be as small as 
possible. This thing can be achieved by using common lenses with short focal lengths or specially designed 
lenses for underwater filming. 
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In order to decrease the effect of light scattering, it is recommended that the angle between the optical axis of the 
lens and the axis of the light beam be more than 25 … 30 . Therefore, the artificial light source shall not be placed 
near the lens. Thus, it will be used an underwater illumination device with projectors, equipped with adjustable 
arms so that there is the possibility that the projectors be optimally closed or distanced from the lens. To increase 
visibility and enhance contrast there can be used polarizing filters. Image stability can be improved by filming at a 
slightly higher frequency than normal, namely at a frequency of 28 … 30 images per second both for a 16 mm 
film and a 35 mm film. 
 
It is recommended that during underwater videography the videographer be accompanied by another 
experienced diver who plays the role of the safety diver and ensures the underwater safety of the first diver. 
 
When using ordinary cameras placed in watertight sealed cases, it is required to check the tightness of the 
equipment by immersing it at a depth of 9 m, and then raised to the surface for water infiltrations checking. 
 
While performing underwater videography, the camera must be firmly kept and moved with a relatively low and 
uniform speed. 
 
When filming with the purpose of expertise, it is recommended that each sequence should be filmed at different 
distances and angles in relation to the pursued objective, as well as at different exposures so that important 
details should not be missed within subsequent visual inspection of images recorded on film. For a proper 
maintenance, the camera is washed with clean fresh water.[7] 

 

4. THE USE OF UNDERWATER TELEVISION 
 
Underwater television has recently become an important working method for underwater activities related to 
visual inspection of many underwater works, especially of offshore works from submarine oil and gas industry.  
Today, underwater television cameras are used extensively by divers for underwater works, such as: inspection 
of platforms to determine the degree of damage, inspection of marine pipelines, ship salvage, the positioning of 
various submerged structures, performing various photographing or burying works of pipes, etc. Along with taking 
underwater pictures using photo cameras and video cameras, it is used increasingly more the TV technique with 
video recording at the surface, using black-and-white systems or color systems. 
 
Underwater television cameras must meet the requirements not only in terms of optical quality but also in terms 

of design, such as: weight, size, shape, maximum depth for use, functional capacity, cost, portability, technical 

support necessary at the surface, operational aspects, handiness, ability to penetrate narrow spaces, lighting, 

security systems, connectivity options. Currently, underwater TV cameras are frequently used in industrial and 

military diving activities. The television camera system allows extended inspections on areas which have defects 

in order to fully clarify the specialized technical personnel on them. These TV cameras can be handled by the 

diver, and can be placed on a submersible device or it can be installed permanently on the seabed or on a fixed 

immerse structure in which case they are handled through a remote manipulator. 

 

Underwater television cameras can be worn by divers either by using the handle or attached to the rigid helmet. 

 

Most underwater television cameras are completely autonomous electronically, requiring low voltage of direct 

current. This leads to the elimination of many cables increasing the operational reliability. Underwater television 

cameras may be used in a wide range of lighting conditions. Much of the electricity necessary to an underwater 

camera system is consumed through lighting. Depending on the application, there are used sodium iodide lamps, 

mercury vapors or incandescent lamps. Special attention should be paid to the tightness of underwater 

connectors with O-ring type fittings, which should always be checked or replaced. 

 

The equipment used at the surface of the water consists of a monitor, a video recorder, a power source for 

lighting, etc. 

 

There are also today ultrasound underwater television cameras that do not require the video electric cable to be 

connected to the monitor. 

 

As regarding the handling of underwater television cameras, it should be mounted in such a way that it is always 

kept in an upright position in order to avoid any confusion from the technical staff at the surface, concerning the 

horizontal or vertical position of objects.  

The underwater television camera is unable to transmit rapid movements. Therefore, panoramic movement 

should be performed slowly, paying attention to the focus range that can permanently change.  
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Both the technical staff at the surface and the diver must coordinate their activities due to problems that arise, 

such as: the moving of the boat, the tangling of the string of the diver or camera, problems with the diving 

equipment, cold, fatigue, marine life, etc. 

 

There should be continuously maintained radio communications between the surface and the diver using a 

specific language, such as: “Panorama on the left”, “More to the left”, “Stop”, “Still”, “Stop right there”, “Change 

focus”, “More”, “Closer”, etc. The technical assistance may ask the diver close-ups of various objects or their 

different angles.[8] 

 

5. UNDERWATER ULTRASOUND EXAMINATION 

 
Complementary to non-destructive testing by ultrasound examination, and before it, there are carried out 

measurements of the structure’s potential cathodic protection. The value of this potential, as well as its deviation 

from the standard potential, is a size measurement of the reactivity of metal in regard to the surrounding 

environment and to the rate of reaction on the metal surface. Comparing the value of the potential measured 

metal with the values given by the current-potential polarization curve, it can be determined whether the metal is 

dissolved (corrosion) or protected. Since the metal-electrolyte system is a single electrode of a cell and thus it 

cannot, by any means, determine the absolute potential of an electrode, it is necessary to insert a second 

electrode in the system in order to achieve a cell, and thus to determine the electrochemical potential between 

these two electrodes, using a voltmeter with high impedance input. In order to not complicate the interpretation of 

results, this second electrode must be stable and less influenced by the working conditions, representing the 

reference electrode up against which it is measured the variation of the working electrode (metallic structure). 

The reference electrode used was a Cu/CuSO4.  The diver moves the electrode in specific points of the 

structure, while its values are read at the surface. The equipment consists mainly of two parts: the surface 

equipment and the underwater equipment. 

 

The surface equipment includes an ultrasonic fault detector equipped with some features out of which the most 

important is that it can be connected to an underwater repeater, an intercom system, a closed circuit television 

installation and possibly a VCR. 

 

The underwater equipment includes an underwater repeater through which the diver is transmitted the image 

displayed on the fault detector screen at the surface and to which probes are cable connected in underwater 

construction, an intercom system, projectors, and a television camera. 

 

As regarding the working methods used in underwater ultrasonic measuring, these are: the multi-echo method, 

the emission-reception method, and the digital display of thickness method.[9] 

 

5.1. The multi-echo method 

 

Generally used for parallel laminated surfaces, the multiple-echo method has a limited applicability due to its 

imprecision for rough surfaces. 

 

This method is based on multiple reflections that occur between the areas of the object. Thickness is determined 

by evaluating the position of the n
th

 echo . Thickness is given by: t = En / n, where En is the n echo. 

 

The higher the value of n is the accuracy of the thickness is even greater. Ultrasonic frequencies have 210 MHz 

(high frequency for smaller thicknesses). Initially, the device is calibrated using a type AI calibration block on 

areas of 100 mm and 25 mm (punctuated echo), based on the thickness to be determined (there were used 100 

mm dial). 

 

5.2. The emission-reception method 

 

The emission-reception method is recommended to measure small thicknesses and corroded surfaces. A double 

crystal probe emits an ultrasonic beam which reflects on the other sides of the object, being received and 

converted into an indication for the cathode tube. In this case, calibration is done on two calibration blocks with 

thicknesses chosen so that it should fit in the range of thicknesses to be measured. 
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5.3. The digital display of thickness method 
 

The digital display of thickness method is derived from the previous method; the difference is that it uses a 
special construction meter. It is equipped with a double crystal probe and allows local reading (at the diver) of 
thicknesses directly in millimeters and tenths of millimeters. 

 
5.3.1 Fault detector control 
 

Fault detector control aims at discovering possible cracks both in the component elements of the structure and in 
their welding areas; it is also important both for their position and size. Control is usually done through direct 
contact using probes, for transverse waves sloped under angles and chosen according to the thickness of 
material and ultrasonic frequencies between 2 and 10 MHz. There are special techniques of examination, using 
longitudinal waves beam, which do not require that the probe-element direct contact to be controlled and, 
therefore, it does not require a pretentious cleaning of the area examined.  
 
Immerse structures consisting of piping components joined by welding, usually have complicated shapes. 
Therefore, their welding cords are also curved in space and for their own control the probes are moved on the 
cylindrical sides corresponding to the exterior surfaces of the piping components. 
 
The bottom of the probe must meet a geometric condition in such situations. The beam’s orientation will have, if 
possible, a longitudinal direction from the axis. Examination, in all cases, will be preceded by a simulation of 
sides’ directions and areas screened by ultrasonic beam. This examination is done on 1:1 scale drawings of the 
welded joints on which the trajectory of the ultrasonic beam is materialized. The ultrasonic beam covers different 
angles of probes reflected on transparencies. Complicated sections will be applied to computer graphics systems 
(CAD). Thus, the best probing solutions will be identified so that no area should be left unexplored. Evaluation of 
cracks’ sizes is performed, generally, the same way as for a land examination: the method of equivalent defect, 
the method of amplifying 6 dB and 12 dB with restrictions imposed by the fact that the examination cannot be 
done usually on the same side. The best results are obtained by building calibration blocks of the same material 
and using the same geometry, with artificial defects in different positions. 
 
Underwater fault detector control uses a series of special methods for assessing cracks. Thus, transverse cracks 
use the method of knife-edge diffraction and the method of drain wave, while longitudinal cracks use the method 
of zigzag beam and the cleavage cracks use the method of partial repeated reflections.  
The method of knife-edge diffraction is based on the physical effect produced on the ultrasonic beam at the 
incidence with a boundary between two media with different acoustic impedance. In this case, on the boundary, 
beside the reflection and refraction phenomena, will also appear surface waves and on the surface edges will be 
formed diffraction waves. 
 
The method of drain wave is a technique that, unlike the previous one, is useful in identifying discontinuities 
placed just under the examined surface. It is also difficult to be used in checking the area under the opposite 
surface. 
 
The method of zigzag beam is used to examine the pipes suspected of longitudinal cracks. It is performed with 
probes either for longitudinal waves or transverse waves.  
 
A special advantage of this method is that the examination is performed without direct contact between the probe 
and the object to be examined, thus eliminating the need for a pretentious cleaning of the surface.  
 
The method of partial repeated reflections is also an unconventional technique of underwater examination, 

without direct contact between the probe and the object, used mainly to identify the discontinuities which are 
parallel to the surface of the object. 
 
When performing such an examination, the probe must be perpendicular to the pipe surface lest the reflected 
echoes should be picked up. Orientation is achieved, in this case, using a suitable device. Thus, the examination 
represents a completely different oscillogram than the one by direct contact. Both water-object interfaces and 
object-water interfaces multiply the echoes, resulting, thus, a series of interface echoes evenly distanced, which 
represent the ultrasonic water trajectory and respectively a series of echoes corresponding to the water course, 
following their echoes interface. 
 
This method can also be used for measuring the thicknesses of underwater structures; it is a particular case of 
the multi-echo method, taking advantage of eliminating a lengthy cleaning of the examined areas. 
General observations regarding the methods of underwater examination: 

- all of these methods can be used for an ultrasonic examination performed within a land, through 

immersion, if the object to be examined is completely submerged in water or only in the control area it is created 

a layer of water; 

- actual examination should be preceded by a period of training in real conditions; 
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- the evaluation of defects is only made by comparison to the calibration blocks fitted with artificial 

defects, and to blocks of the same material and geometry with the object to be examined.[9] 

 

 

5.4. Interpretation of results on computer 
 

After the structure’s elements are measured, they are first compared to the initial thicknesses (if there is any 
information about them) or to the thicknesses from drawings. 
 
Then, the structure’s elements are analyzed (with their actual thicknesses) in terms of consistent efforts and 
strains included in the most favorable demanding conditions: maximum static load, the parameters of wave = 
centenary wave, the parameters of maximum wind, earthquake, etc. After mathematical modeling, the structure’s 
elements determined by consistent effort, is subjected to a second type of processing that aims at: analyzing 
tensile strength, studying the appearance and development of cracks due to fatigue, determining the frequency, 
volume and subsequent testing methods based on the likelihood detection.A compatible graphic workstation IBM-
PC, AT-386 was used in this purpose. Data processing was done by running programs with high degree of 
accuracy. Worldwide, offshore structures have the same rigors as nuclear power plants, and thus there were 
chosen two software packages with the permit of U.S. Atomic Energy Commission, namely: ALGOR for 
calculating forces and strains and FRACTURESEARCH for calculating fatigue, cracks and frequency control. 
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Abstract 
 
Energy is a measurement for economical and social improvement and also it is a fundamental human 
requirement. Today all countries in the world are working hard to solve energy problems for example, depending 
energy importation, environmental pollution, global warming, increasing cost of energy and inefficiency in energy. 
The necessity of energy is increasing so rapidly to keep pace with technological developments. For feeding this 
hunger and our planet’s future safety, it needs to generate clean energies. Therefore, the governments give huge 
amount of incentives for renewable energy productions.  
 
In this study, the importance of renewable energy usage, recent incentives, renewable energy policies in Turkey 
and some EU countries are investigated and compared. It is aimed to show the real situation of renewables in 
Turkey, by comparing with some EU countries, so make contribution of future developments for these clean 
energies in Turkey. In this regard, some barriers and recommendations are submitted. 
 
Keywords: Renewable energy, Renewable energy resources, Renewable energy policies, Renewable energy 

incentives, Energy in Turkey 

 

1. Introduction 
 
Turkey is the 17

th
 largest economy of the World [1]. Turkey’s economy has been developing strongly for the last 

decade. This fast industrialization, growing demand and urbanization require more energy production. The 
demand for electric energy in Turkey expected to be 580 billion kWh by the year 2020 [2]. Turkey mostly uses 
imported energy which costs very high for its economy. Thus, different types of renewable energies are seen as 
effective solutions for Turkey’s energy problems and its sustainable development. Turkey has many renewable 
energy sources for extensive energy production and use. The country’s main renewable energy resources are 
hydroelectric, solar, wind, biomass, and geothermal energy [3]. While hydro power accounts for most of the total 
renewable energy supply in Turkey; biomass increasingly has a good share in last few years. As for solar, 
geothermal and wind energy, they are expected to increase for near future [1]. 
 
Turkey is dependable primary energy consumes, such as oil, lignite, hard coal, and natural gas. This dependency 
is around 72% of total energy, at the end of 2009. Oil and natural gas have the biggest shares of imported energy. 
Total net imports in 2008 were 70.57 Mtoe, and it is expected as 151.76 Mtoe in 2020. Also total energy supply in 
2008 was 98.55 TPES (total primary energy supply) and it is expected as 217.75 TPES in 2020 [1].  
 
These numbers can demonstrate that Turkey must reduce the numbers of the energy importation bills. For this, it 
requires inexpensive, permanent, reliable and sustainable energy solutions like renewable energies. Also, Turkey 
should improve energy policies, strategies, and programmes. To take right steps for the country’s clean energy 
development, there is also a point to pay importance as acquisition of knowledge in renewable energies and their 
technologies [4]. 
 
Turkey needs important investments in renewable energies, particularly in the electricity generation. This 
requirement is not only for its people’s welfare, but also for the continuation of its rapid economic growth. To 
attract new investments, energy production from renewable energies is supported by the government. At the end 
of 2010, the Turkish Government has enacted a new law that designs the new incentives for renewable energy 
productions [5]. With this new law, Turkey plans to increase energy production from alternative energy sources 
and make more emphasize to energy plans which are effective and applicable ones [6]. 

 
In this study, the evaluation of renewable energy and the importance of renewable energy use, the new incentives 
for renewable energy production, the renewable energy policies in Turkey and some EU countries are 
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investigated and compared. In this regard, some barriers and recommendations are submitted for better 
understanding about the importance of the topic. 
 

 
2. Current and next energy status of Turkey 
 
In Turkey, electricity is mostly produced in thermal power plants (TPPs) by consuming coal, lignite, natural gas, 
fuel oil. The production of electricity from renewables has small amount. As for nuclear power, it is new and very 
limited. But, Russia and Turkey signed a $20 billion agreement in May 2010 for the construction of a four-reactor 
power plant near the coastal city of Mersin (in Akkuyu). Although there are too many opposite ideas and 
environmental organizations’ reactions to nuclear energy, Turkey wants to launch the nuclear power industry to 
diversify its energy mix and supply its soaring demand [7]. The demand for electricity is rising at a ratio of 8-10% 
annually in Turkey. That means, Turkey will need extra 5 billion US Dollars per year for investment of power 
generation, transmission and distribution by the year 2020. The Turkish Government encourages domestic and 
foreign private sectors to carry out the country’s power generation projects on a built operate transfer basis [8]. 
 
For having the general point of view, it can be seen present and future total energy production and consumption 
in Turkey, in Table 1.a) and b), in turn. As it is shown in the tables, the total energy productions in Turkey are 
expected to be 58.20 Mtoe and 71.68 Mtoe by the years 2020 and 2030, respectively. On the other hand, total 
energy consumptions are expected to be 279.18 Mtoe and 463.24 Mtoe by the years 2020 and 2030, 
respectively. Turkey has large coal reserves and hopes to multiply their use over the next decade to provide 
electricity. Also, Turkey has been reforming tariffs in energy to increase energy production and competitions in 
energy since 2001 [9].  

 
Table 1. a) Present and future (estimated) total energy production in Turkey (Mtoe) [9] 

 

Energy Sources 1990 2000 2005 2010 2020 2030 

Coal and Lignite 12.41 13.29 20.69 26.15 32.36 35.13 
Oil 3.61 2.73 1.66 1.13 0.49 0.17 
N. Gas 0.18 0.53 0.16 0.17 0.14 0.10 
Com. Renewables and Wastes

*
  7.21 6.56 5.33 4.42 3.93 3.75 

Nuclear - - - - 7.30 14.60 
Hydropower 1.99 2.66 4.16 5.34 10.00 10.00 
Geothermal 0.43 0.68 0.70 0.98 1.71 3.64 
Solar/Wind/Other 0.03 0.27 0.22 1.05 2.27 4.28 
Total energy production 25.86 26.71 34.12 39.22 58.20 71.68 
*Comprises solid biomass, biogas, industrial waste and municipal waste. 

 

Table 1. b) Present and future (estimated) total energy consumption in Turkey (Mtoe) [9] 

 

Energy Sources 1990 2000 2005 2010 2020 2030 

Coal and Lignite 16.94 23.32 35.46 39.70 107.57 198.34 
Oil 23.61 31.08 40.01 51.17 71.89 102.38 
N. Gas 2.86 12.63 42.21 49.58 74.51 126.25 
Com. Renewables and Wastes

*
  7.21 6.56 5.33 4.42 3.93 3.75 

Nuclear - - - - 7.30 14.60 
Hydropower 1.99 2.66 4.16 5.34 10.00 10.00 
Geothermal 0.43 0.68 1.89 0.97 1.71 3.64 
Solar/Wind/Other 0.03 0.27 0.22 1.05 2.27 4.28 
Total energy consumption 53.01 77.49 129.63 152.22 279.18 463.24 
*
Comprises solid biomass, biogas, industrial waste and municipal waste. 

 

Table 2 [3] shows renewable energy potential in Turkey; including energy type, usage purpose, natural capacity, 
technical and economical values. Renewable sources represent the second-largest domestic energy source after 
coal in Turkey. As aforementioned, main renewable energy resources in Turkey are: hydro, biomass, wind, 
geothermal and solar. Hydropower has the biggest part of all. The Ministry of Energy and Natural Resources has 
declared recently that while Turkey’s installed power of the hydraulic power in 2002 was 12241 MW, it has now 
reached the number 16937 MW as of at the end of October 2011, with the increase of 39%. Total installed power 
capacity of the power plants that commissioned to produce electricity from renewable energy sources is 1554 MW 
and hydraulic power share of this amount is 1211,3 MW at the end of October 2011 [10]. 

 

 

 



Kaya D. and Çanka Kılıç F. 

 
1176 

Table 2. Renewable energy potential in Turkey [3] 

 
Energy type Usage purpose Natural capacity Technical Economical 

Solar energy Electric (billion kWh) 
Thermal (Mtoe) 

977.000 
80.000 

6.105 
500 

305 
25 

Hydropower Electric (billion kWh) 430 215 124.5 
Wind Direct energy-
land  
Direct energy-off 
shore 
Wave energy 

Electric (billion kWh) 
Electric (billion kWh) 
(billion kWh) 

400 110 50 
- 180 - 

150 18 - 

Geothermal energy Electric (10
9
 kWh) 

Thermal (Mtoe) 
- 

31.500 
- 

7.500 
1.4 

2.843 
Biomass energy Total (Mtoe) 120 50 32 

 
Turkey’s renewable energy potential can be seen as a great opportunity from an economic, environmental and 
national security perspective [11]. Turkey’s dependency on foreign resources for heating and electricity should be 
lessened. Developing and using domestic alternative energy resources enhances the country’s geopolitical 
safety. Moreover, renewable energy resources encourage economic growth [12]. 
 
One of the rising renewable energy supplies in Turkey is biomass. Total renewable energy supply declined from 
1990 to 2004, due to a decrease in biomass supply [13]. But it has been taken some important steps in biomass 
and biogas production. For example, in Kocaeli, Metropolitan Municipality, TÜBİTAK MRC as a researcher 
institution and four universities have began the project “Biogas generation from vegetal and animal wastes and 
usage in integrated energy generation facilities”, established in IZAYDAS area. The construction of the facility was 
started on April 14th, 2007 and now is commissioned in 2011 to begin biogas production [14]. 
 
In recent years, the composition of renewable energy supply has changed with the wind power increases its 
market share. For example, Installed power of wind power was almost unavailable in 2002, which was 18.9 MW, 
now it has reached to 1600 MW, and also the wind electrical energy production is 325 MW as of at the end of 
October 2011 in Turkey [10]. 
 
Turkey is one of the leading countries in terms of potential for geothermal energy applications, but it has been 
relatively late for this renewable energy production and use, compared to the rest of the world. Yet, it is seen 
some important improvements in geothermal sector in the last few years, for example electricity generation from 
geothermal resources in Turkey is expecting to reach 550 MW (4 Billion kWh/year) by the year 2013 [15]. 
Turkey’s main geothermal areas are in Marmara and Aegean regions especially in Denizli, Yalova, Aydın, 
Çanakkale, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Manisa and İzmir. 
Turkey’s primary energy production forecast 2000-2030 [16]. 
 
As to give another perspective of energy in Turkey, Fig. 1 shows domestic energy production forecast 2000-2030 
[16]. The government forecasts both oil and gas production to decline owing to depletion of resources but coal 
production (mainly lignite) and renewable energy production to increase (see also Fig. 2). It can also be seen in 
Table 3, the largest share of the country’s total energy consumption comes from natural gas (31.8%), followed by 
oil (29.9%) and coal (27.3%). Renewable energy sources (with the exception of hydro) are currently small 
fractions of Turkey’s energy supply [17]. Fig. 3. (A) and (B) shows Turkey’s electricity generation mix in 2008 and 
economically feasible renewable energy potential, respectively. 
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Fig. 1. Turkey’s primary energy production forecast 2000-2030 [16] 

 

 
Fig. 2. Turkey’s primary energy consumption forecast 2000-2030 [16] 

 
 

 
 

Fig. 3. (A) Turkey’s electricity generation mix in 2008 and (B) Turkey’s economically feasible renewable energy 

potential [17]. 
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Table 3. Comparison of fuel mix of total energy consumption between world and Turkey (%) [17]. 

 

 Oil Natural 
Gas 

Coal Nuclear Renewables 
(including hydropower) 

World 
(2007) 

34.0 20.9 26.5 5.9 12.7 

Turkey 
(2008) 

29.9 31.8 27.3 - 11.0 

 

Turkey has progressed greatly in all areas of energy policy since the 2005 and there are obvious signs of a better 
future balance in energy policy goals [1]. Energy sustainability country index leaders by economic groupings can 
be seen in Table 4 [18]. Turkey has a powerhouse economy as growing at over 5% yearly. Considering 
geographic advantages, Turkey is perfectly positioned to benefit from renewables in a strong rate that would drive 
the country’s very fast development in renewable energy production. Also, with the help and encouragement of 
grant aids programs in Turkey [19-20] energy from renewable resources is supported by regional development 
agencies. Moreover, the country is well positioned to supply The European Grid. 
 

Table 4. Energy sustainability country index leaders (by economic groupings) [18] 

 

GDP/capita (USD) > 33,500 14,300 – 33,500 6,000 – 14,300 < 6,000 
 

Positioning 

1 Switzerland Spain Colombia
* 

Indonesia
* 

2 Sweden Portugal Argentina Egypt 
3 France Slovenia Brazil Cameroon 
4 Norway

* 
Italy Mexico

* 
Philippines 

5 Germany New Zealand Turkey Swaziland 
GDP: Gross Domestic Product. (

*
) = net energy exporters (Others) = net energy importers. 

 

3. Renewable incentives in Turkey 
 

There are some incentives and regulations related to renewable energy sources in Turkey. In our previous studies 
[3,6,11,21,22] these mechanisms have been investigated in depth. In his study, the changes in incentives 
according to the law of energy production from renewables have been examined. The detail of this regulation is 
given below in the sub topic. 
 

3.1. Incentives for renewable energy in Turkey  
 

 At the end of 2010 Turkish Grand National Assembly (TBMM) passed a new renewable energy bill determining 
regulations and feed-in tariffs in the renewable energy sector [3]. Under the law, producers of renewable energy 
who started operation between May 18, 2005 and December 31, 2015 is guaranteed power purchase prices for a 
period of ten years. Wind and hydroelectric power is bought at USD 0.073 per kilowatt-hour (kWh), the price for 
geothermal energy is defined at USD 0.105 per kilowatt-hour (kWh), and biomass, including landfill gas, and solar 
energy is purchased at USD 0.133 per kilowatt-hour (kWh). Yet, the law limits the solar power capacity eligible for 
support to 600 MW until December 31, 2013 and entitles the Council of Ministers to determine the capacity after 
that. According to this new law, the renewable energy production incentives can be seen in Table 5 [5]. 
 

Table 5. Renewable energy (Law No:6094) subsidies [5] 
 

The plant type of the generation of energy  
from renewable resources 

The prices that will be applied 
(USD cent/kWh) 

A hydroelectric power plant 7.3 
A wind power plant (A wind farm) 7.3 
A Geothermal energy plant 10.5 
A biomass supplier (including landfill gas ) 13.3 
A solar energy plant 13.3 

 
The Council of Ministers is also authorized to determine new purchase prices, which should not exceed the 
current prices, for facilities established after December 31, 2015. Renewable energy producers that got their 
operation license before December 31, 2015 are entitled to receive additional subsidy ranging from USD 0.004 to 
USD 0.035 per kWh for a period of five years if they use locally-produced equipment and technology for their 
plants, which can be seen in Table 6 [5]. License procedures will be handled by the Energy Market Regulatory 

Authority (EPDK) in cooperation with the Energy Ministry, Interior Ministry and the State Waterworks Authority 
(DSI). 
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Table 6. Additional support amounts for companies with facilitates that use locally produced equipments and 

components [5] 
 

Plant Type Locally produced equipments and components Domestic contribution 
supplement 

(USD cent/kWh) 

A- Hydroelectric power 
plant 

1.Turbine 1.3 

2.Generator and power electronics  1.0 

B- A wind power plant  
(A wind farm) 

1.Propeller 0.8 

2. Generator and power electronics 1.0 

3. Turbine Tower 0.6 

4. Rotor and all mechanical components in the nasel group 

(the exception of payments made for propeller group with 

generators and power electronics.) 

1.3 

C- Facilities of 

photovoltaic solar panels 
1.Integration of PV panels and manufacture of the structural 

mechanics of the solar PV panels 
0.8 

2.PV modules 1.3 

3. Cells that make up PV modules 3.5 

4.Inverter 0.6 

5 Beam materials that focusing solar energy on the solar PV 

module  
0.5 

D-The plants that based 
on concentrated solar 
power  

1.Radiation pick-up tube 2.4 

2.Reflective surface plate 0.6 

3.Solar Tracking System 0.6 

4.The mechanical parts of the thermal energy storage system 1.3 

5.Mechanical parts of the steam production system by 

collecting the solar beam on the tower 
2.4 

6. Sterling engine 1.3 

7. The panel integration and structural mechanics of the solar 

panel 
0.6 

E- Facilities that based on 

biomass energy 
1. Fluidized-bed steam boiler 0.8 

2. Liquid or gas-fired steam boiler 0.4 

3. Gasification and gas cleaning group 0.6 

4. Steam or gas turbine 2.0 

5. Internal combustion engine, or Stirling engine 0.9 

6. Generator and power electronics 0.5 

7. Cogeneration system 0.4 

F- Facilities that based on 

geothermal energy 
1. Steam or gas turbine 1.3 

2. Generator and power electronics 0.7 

3. Steam injector or a vacuum compressor 0.7 

 

4. Renewable energy subsidies in EU  
 

Governments’ energy policies play important roles to augment investments in renewable energies [23]. Increasing 
incentives, notably feed-in tariffs, direct subsidies, and tax credits can make the risk/revenue view of renewable 
energy investments more attractive. The proceeds from carbon and energy taxes or from phasing out fossil fuel 
subsidies could be used to uphold such incentives. As far as project financing is concerned, public finance 
mechanisms, which can range from simple grants to complex conditional funding structures, can be deployed to 
support R&D, technology transfer, and skill building. These can complement private capital, particularly in 
developing countries, or broaden the market for renewable energies. Thus, governments have increasingly been 
taking action; for early 2010, for example, 85 countries have set national targets for renewable energy, more than 
half of which are in developing countries like Turkey [24]. 
 
The European Commission in it’s the Directive on renewable  energy has set ambitious targets for all Member 
States, such that the EU will reach a 20% share of energy from renewable sources by 2020 and a 10% share of 
renewable energy specifically in the transport sector [25]. The 2005 share (measured in terms of gross final 
energy consumption) was 8.5% (9.2% in 2006), and the EU 2020 target is 20% [25].  In all European countries, 
production of electricity from renewable resources is supported. In many countries minimum price system is used 
widely, which requires an electricity utility to purchase a portion of its electricity requirement, called as green 
energy, at a minimum price defined. Legally defined minimum prices change according to the country; some of 
them can be seen in Table 7 [26]. 
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Table 7. Minimum price of renewable electricity in some European countries (Eurocent/kWh) [26] 
 

Country Price (Eurocent/kWh) 

Netherlands 9.6-9.9 
France 8.4 
Austria 7.8 
Portugal 7.5-7.9 
Greece 6.4 
Spain 6.3-7.5 
Germany 6.2-8.5 
Turkey

* 
5.0-5.5 

*
 Turkey has changed the prices by new law at the end of in 2010, which is given in Table 5 and Table 6. 

 

5. The analysis of current situation in Turkey and EU  
 
There are many support mechanisms for dissemination of renewable energy usage in Turkey, but the most 
important and distinctive one has been enacted at the end of December, 2010, which has been given in this 
study, section 3.1 as Law on Utilization of Renewable Energy Resources for the Purpose of Generating Electrical 
Energy [5]. This law has long been waited. It has taken so much effort to be realized with some crucial 
modifications. For example, the most critical change in the tariff is the purchase price. The earlier version was 
“Euro cents” has changed into “Dollar cents” per kWh as unit prices, but the amount has almost remained the 
same. This is the main determining factor for the trend of future developments. 
 
Incentive mechanisms in Turkey are presented in section 3 and applications of EU are presented in section 4. 
The following conclusions can be inferred if these two sections and references [28,29,30,31,32,33,34] are 
examined carefully, 
 
* It can be seen that the unit purchase price of electricity which is generated from renewable energy sources 
(RES) are low when compared to EU countries. For example, while purchase price of biogas is approximately 10 
EURO cent/kWh in Turkey, it can reach to 20 EURO cent/kWh in Germany, 29 EURO cent/kWh in Italy, 25 EURO 
cent/kWh in England. This effects affordability of the facility installation and can make difficult to find investment 
financing. 
* The highest tariff purchase in Turkey is 13.3 Dollar cent/kWh (9 Euro cents/kWh), applied to the biomass and 
the sun. It is 8.5-20.00 Euro cent/kWh for biomass and 40-60.16 Euro cent/kWh for the sun in Germany [30]. 
* The implementation of procurement schedule of biomass energy is higher than other resources. The reason is 
that biomass production facilities have higher local installation potential than other facilities. Moreover, the 
incentives for biogas mean the indirect incentives for agricultural sector. 
* This law in Turkey assures purchase guarantee only for the use of electricity, not for the heat, but in some EU 
Countries CHP applications that using renewable energy resources have additional bonus. 
* While guaranteed purchase of electricity in Turkey is 10 years, this period is usually 20 years in EU countries. 
* Using domestic products for the installation of the facility is encouraged by this law in Turkey. Renewable energy 
producers that got their operation license before 31 December 2015 are entitled to receive additional subsidy 
ranging from USD 0.004 to 0.035 per kWh for a period of five years if they use locally-produced mechanical, 
electromechanical and other equipment and technology for their plants. This is called “local contribution”. 
* The law also limits the total production of licensed solar energy companies to 600MW annually until 31 
December 2013, and then authorizes the cabinet to determine the limits afterwards in Turkey. 
* The law in Turkey, purchase amounts for the renewable energies are determined by the resource, but the size 
of plants is not taken into account.  
* Although intense discussion has been made for the last decade to disseminate the usage of renewable energy 
resources in Turkey, there is not much progress can be seen especially in the employment of renewable 
energies. But, considering the employment in this sector in Germany, the numbers are quite high. For example in 
2006 Germany has reached the employment of 235 000 in renewable energy sector, which was 160 500 in 2004 
[31]. 
* The effect of the use of renewable energy resources is so important to reduce greenhouse gas emissions. 
Turkey’s contribution to the reduction of greenhouse gases will be increased only with the expansion of the use of 
renewable energy resources [32].  
* While the Turkish Parliament has approved a new renewable energy law that sets short-term standards, leave 
much about the renewable energy sector’s long term prospects in the hands of nation’s cabinet. 
* It can also be thought that Turkey has great wind and solar energy potential, still needs important improvements.  

 

6. Conclusion 
 
In this study, the evaluation of renewable energy and the importance of renewable energy use, the incentives and 
subsidies, the renewable energy policies in Turkey and some EU countries are investigated and compared. Some 
EU countries are examined as examples whit regard to renewable energies and their usage. 



Kaya D. and Çanka Kılıç F. 

 
1181 

With this study, the following items were identified or accomplished: 
 
1) Turkey is an energy-importing country. In order to be less dependent on other countries, Turkey needs to use 
its sustainable sources. From this point of view, renewable power is a very attractive choice, since it is 
economical, sustainable, environmental friendly and a familiar energy source in Turkey. Furthermore, Turkey has 
several advantages for the use of renewable energy in terms of its geographical location. Although there has 
been an important progress last year in RES exploitation, there are still some barriers such as economic, lack of 
legislative and regulatory framework and poor infrastructure. 
2) According to 2009 year’s statistics Turkey in the tenth position among the 28 IEA countries, for comparison, 
renewable energy sources account for more than 40% of TPES in Norway which is basically hydropower, and 
around 1/3 in New Zealand and Sweden. Allowing for the electricity generation, in 2009, renewable sources 
provided 37.8 TWh of electricity, or 19.6% of the total power generation in Turkey, which is the 12th highest 
portion among the 28 IEA countries. Hydropower accounted for 95% (35.9 TWh) of this total and wind power for 
4% (1.5 TWh). The remaining 1% came from biomass (0.3 TWh) and geothermal energy (0.5 TWh). Hydropower 
generation varies according to rainfall. The government outlines an overall target for renewable sources to 
provide at least 30% of electricity generation by the year 2023, in its Electricity Market and Security of Supply 
Strategy, approved on 18 May 2009 [1, 33]. 
3) As for heat, firewood is the largest source of heat from renewable sources in Turkey [34]. In 2008, 5.0 Mtoe of 
firewood was used for heating in rural areas. Other forms of biomass are negligible. The second-largest source of 
heat from renewable sources is geothermal, 0.9 Mtoe of which was used in 2008. 
4) Turkey’s greenhouse gas emissions are growing rapidly, and the energy sector is the major contributor, the 
government is therefore focusing on clean energy development, such as from domestic renewable resources. 
Incentives and the feed in tariffs have led to more investment in renewable energy generation and increased 
share of renewables in the electricity mix. It can be well known by all the sectors that the incentives can make the 
influence on starting renewable energies more rapid than any other policies. By enacting this new law, Turkey 
offers guarantied prices for power generated from renewable resources and pays more if the producers use 
locally-made equipment [3]. 
5) Current levels of investment in renewable energy are still below what is needed to. The major barriers and 
policy responses may be grouped as:  
a) Risks and incentives associated with renewable energy investments, including fiscal policy  
    instruments, 
b) Relative costs of renewable energy projects and financing, 
c) Electricity infrastructure and regulations, 
d) Sustainability criteria. 
6) To achieve the required returns, incentive mechanisms such as feed-in tariffs need to be guaranteed for 15-20 
years instead of 10 years. 
7) Subsidies need to be judiciously designed and applied. Subsidies will most likely need to be adjusted over time 
in order to be efficient, and such changes are likely to be opposed by businesses or consumers who benefit from 
them. Such support also needs to take into account requirements of international agreements, in particular the 
rules and regulations of the World Trade Organization. 
8) EU policy and legislation relevant to renewable energy resources should be more researched and summarized. 
These policies are believed to be the most developed in the world for this topic, and they serve as a solid base for 
development of recommendations for Turkish energy policy. 
9) The importance of the role of the government in formulating and implementing favorable policies for renewable 
energy resources exploitation is stressed. It is also important for efficiency and effectiveness that communication 
and mechanisms for coordination/cooperation between ministries (i.e. energy, agricultural, and environmental) be 
improved. Successful policymaking and implementation can lead to an ultimately important outcome. 
10) Since the private sector has the capacity to mobilize needed funds, development of incentives would motivate 
the private sector to become more involved in the advancement of renewable energy. 

 

7. Disclaimer 
 
Although some date taken from governmental document, this paper is not necessarily representative of the views 
of the government. 
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Özet 
 

Bu çalışma; ham cevherden çelik üreten entegre demir-çelik fabrikalarının üretim prosesleri dikkate alınarak 
çevresel sorunların irdelenmesi amacıyla yapılmıştır. Demir-Çelik sektörü kok, sinter, yüksek fırın, çelikhane ve 
haddehane üretim süreçlerinde hava kirliliğine, su kirliğine ve diğer kirleticiler yönünden en püyük paya sahip 
sektörler arasındadır. Sektörde çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki değerli 
maddelerin geri kazanılarak değerlendirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye vereceği zarar en aza indirildiği gibi 
ekonomik yararlar da sağlamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Demir-Çelik, Kirletici, Emisyon, Atık 
 

1.Entegre Demir-Çelik Tesisleri 
 

Entegre Demir-Çelik üretimi; koklaşabilir kömürün kok fırınlarında koklaştırılması, demir cevherinin kırılması, 
elenmesi, sinterleme işlemiyle hazırlanması ve parça cevherin yüksek fırına şarj edilmesiyle başlar. Demir cevheri 
hazırlama tesislerinin iki şekli sinter ve pelet tesisleridir. Sinter, genellikle toz cevher, atıklar ve katkı maddelerinin 
ön dizayn edilmiş karışımlarından üretilir. Yüksek fırınlarda, kok yardımıyla demir oksit haline gelen cevherin 
oksijeni alınarak indirgenir ve sıvı ham demir elde edilir. Sıvı ham demir içerisinde yüksek oranda bulunan karbon, 
silisyum, fosfor, sülfür gibi elementler istenilen oranda arıtılır ve gerekli alaşım maddeleri ilave edilerek çelik 
üretilir. Bunun için farklı tip çelik üretim yöntemleri mevcuttur. Çelik üretim tipleri; Açık Ocak (Open Hearth-OH), 
Elektrik Ark Ocağı (EAO), Bazik Oksijen yöntemini (BOF) kapsamaktadır. Her proseste farklı miktarlarda hurda 
kullanılmaktadır.1 ton çelik için OH fırınlarında 0,4 ton, EAO‘de 1 ton, BOF’de 0,2 ton hurda kullanılmaktadır. 
Bahsedilen yöntemlerin herhangi biriyle elde edilen sıvı çelik, saflaştırıldıktan sonra sürekli dökümlere kalıplar 
vasıtasıyla dökülür. Döküm mamulleri, ingot, slab, kütük veya blum gibi yarı mamuller olup, müşteri talepleri 
doğrultusunda haddehanelerde ve mamul işleme hatlarında işleme tabi tutulurlar. Her bir prosesin atıkları (YF ve 
BOF gaz temizleyicisi çamurları, hadde skalı, filtre tozu, vs), su kullanımı (soğutma ve temizleme amaçlı çeşitli 
suların kullanımı) ve enerji tüketimleri (elektrik, buhar, kok gazı, YF gazı, BOF gazı)  hem üretim akışına hem de 
proseslerin kendi içindeki akışlarına bağlıdır.  
 
Entegre Demir –Çelik Prosesleri sırasıyla aşağıdaki şekildedir: 

 Kok Fırın Tesisleri 

 Sinter Tesisleri 

 Yüksek Fırınlar 

 Çelikhane 

 Haddehane 

 Yardımcı Tesisler  
 

Proseslerin çevresel etkilerinin irdelenebilmesi amacıyla proses bazında kirletici etkiler aşağıda verilmiştir. 
 

2.Entegre Demir-Çelik Sektöründeki Kirletici Faktörler 

 

Katı, sıvı & gaz atıkların bertarafı ve gürültü kirliliği bu sektörden kaynaklanan çevre sorunlardır. Çevre kirliliğinin 
önlenmesine yönelik tesislerin kuruluş maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile her sektörde olduğu gibi, bu 
sektörde ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki değerli maddelerin geri 
kazanılarak değerlendirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye vereceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik 
yararlar da sağlamaktadır. Geri kazanım veya değerlendirilme imkânı bulunmayan atıkların ise, çevre kirliliğine yol 
açmayacak şekilde bertarafını sağlamaya yönelik arıtma tesisleri kurulması, bu sektör atıklarının nitelikleri 
bakımından önemli ve zorunludur.  
 

2.1.Kok Fırın Tesisleri  
 

Koklaşabilir nitelikteki taş kömüründen, yüksek fırınlara şarj edilebilir nitelikte metalurjik kokun üretildiği tesislerdir. 
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Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

-Kok Fırın kapaklarından sızan emisyonlar 
-Kapaklardaki yarı sürekli emisyonlar 
-İtme ve çekme sırasındaki sürekli emisyonlar 
-Kok gazı kaynaklı baca gazı emisyonları 
-Kok Söndürme işleminden kaynaklı emisyonlar 
 
Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 

 
-Kok gazı temizleme sisteminden kaynaklanan atık sular 
-Kokun neminden kaynaklanan atıksular 
-Suya yaş söndürme yöntemiyle verilen kesikli atıksu deşarjları 
 
Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

-Arıtma sistemlerinden kaynaklanan çamurlar 
 

2.1.1 Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar: 
 

Kok fabrikalarının oldukça fazla sayıda emisyon kaynağı olduğu bilinmektedir. Tesisler arasındaki emisyon 
faktörlerini karşılaştırabilmek için aynı zamanda tesislerin spesifik parametrelerini de hesaba katmak gerekir. 
Örneğin kapılardan kaynaklanan emisyonlar büyük oranda kapı tipinden, fırının büyüklüğünden ve bakım 
kalitesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Kok Fırın kapaklarındaki sızan emisyonlar: Fırın duvarlarında yapılacak bakım ve tamir işlemlerinin yanısıra, 
elektrostatik toz tutucu ile baca gazlarında toz emisyonu azaltılabilir. 
 
Kapaklardaki yarı sürekli emisyonlar: Fırınların kapaklarında sızdırmazlık sağlanamadığı takdirde, ocak içi gazlar 
ortama yayılmaktadır. Bu sorunun çözümü bakım programlarının düzenli uygulanması ile mümkündür. 
 
İtme ve Çekme sırasındaki sürekli emisyonlar: Kok kömürünün vagonlara boşaltıldığı, fırınların itme bölümünde 
ortaya çıkan toz emisyonları, işletme koşullarına uygun olarak dizayn edilecek hareketli davlumbaz ile toplanarak 
torbalı filtrelerde tutulabilirler. 
 
Kok gazı kaynaklı baca gazı emisyonları: Genellikle kok fabrikaları yakıt olarak temizlenmiş kok gazı kullanırlar. 
Baca gazında kok gazının temizlenme tekniğine göre kükürtlü bileşiklerde artış veya azalışlar olabilir. Toz, 
Kükürtlü bileşikler (H2S, SO3,SO2), NH3, HCN, Hg, Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Toplam Organik Karbon 
(TOC),  Poli Aromatik Hidrokarbonlar  (PAHs),  BTX (benzen, toluen, ksilen)  gibi. 
 
Kok Söndürme işleminden kaynaklı emisyonlar: Söndürme işlemi sırasında ortaya çıkan partikül emisyonları, 
söndürme kulesinde uygulanacak perdeleme sisteminin tipine göre % 40-70 oranında azaltılabilmektedir. 
 

2.1.2 Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar: 
 

-Kok gazı temizleme sisteminden kaynaklanan atık sular: Kok kömürü ve kok gazının  elde edildiği fırınlardan 
çıkan katranlı su olup, bu sular dinlendirme havuzlarında katranından ayrılarak, bataryalara geri döndürülüp ön 
soğutma suyu olarak, katran ise yakıt olarak değerlendirilebilir. Kok gazının içerdiği safsızlıkların giderildiği, yan 
ürün tesisleri kok fırınların atıksularındaki en büyük kaynağıdır. Kok gazının içindeki naftalin amonyak ve hafif 
yağlar tutma kolonlarında tutulur. Naftalin yıkama yağı ile tutulduktan sonra buhar distilasyonu ile yağdan ayrılır. 
Amonyak ise sülfirik asit ile tutularak santrifüj ve kurutma işlemlerinden sonra amonyum sülfat gübresi olarak elde 
edilir. Hafif yağlar, naftalinde olduğu gibi yıkama yağı ile tutularak buhar distilasyonu ile yıkama yağından ayrılır 
ve yıkama yağı sistemde tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır. Distilasyon işlemi sonucunda benzen, toluen, 
ksilen, solvent, nafta gibi ticari ürünler elde edilir, proses sırasında oluşan yağlı tortular yakıt olarak katran ile 
birlikte değerlendirilebilir.  
 
-Kokun neminden kaynaklanan atıksular: Distilasyon yoluyla amonyağın giderilmesinden sonra oluşan atıksu 
çeşitli organikler (fenoller gibi) ve inorganik bileşikler (amonyak ve siyanürler) içerir. Direkt boşaltıldığı taktirde bu 
bileşiklerin alıcı suda olumsuz etkisi vardır. Bu nedenle, bu atıksular deşarj edilmeden önce atıksu arıtma 
tesisinde arıtılmalıdır. En uygun arıtma prosesi aktif çamur sistemleri veya biyolojik arıtmadır. 
(nitrifikasyon/denitrifikasyon)  

 
-Suya yaş söndürme yöntemiyle verilen kesikli atıksu desarjları: Bazı durumlarda yaş kok söndürme operasyonu 
ile suya kesikli emisyon verilebilir. Bununla birlikte söndürme işlemi doğru yapıldığı taktirde artan su toplanıp bir 
sonraki işlemde kullanılır. Bu artan suyun diğer proseslerde kullanılması mümkündür.  
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2.1.3.Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

Arıtma sistemlerinden kaynaklanan çamurlar:Kok fırınlarından kaynaklan atıksuların arıtılması sonucu önemli bir 
kirletici unsuru olan atık çamurlarda uygun susuzlaştırma yöntemleri kullanılarak içerğindeki katı madde oranı 
arıtıldıktan sonra bertaraf yöntemi seçilerek bertaraf edilmelidir. 
 

2.2.Sinter Tesisleri  
 

Sinter Tesisi, yüksek fırınlarda doğrudan kullanılamayacak özellikteki kükürtlü ve toz cevherlerin ergime 
derecesinin altında bir sıcaklıkta ısıtılmak suretiyle kullanıma uygun ebat ve dayanıklılıkta külçeleştirilerek, yüksek 
fırınlarda kullanımın sağlandığı tesistir. 
 
Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

 Sinter hammadde besleme stoğu ve mamulünün maniplasyonu, kırma, eleme ve taşıma bandından çıkan toz 
emisyonları 

 Sinter bandından emilen atık gaz emisyonları 

 Sinter soğutmadan çıkan toz emisyonları 
 
Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

Atık gaz arıtımından çıkan atık su  
Soğutma ve yıkama suyu 
 
Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

Atık gaz arıtma işleminden çıkan katı atıklar  
Gürültü emisyonları 
 

2.2.1. Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

Sinter hammadde besleme stoğu ve mamulünün maniplasyonu, kırma, eleme ve taşıma bandından çıkan toz 
emisyonları: hammadde depolama ve maniplasyonu, kırma eleme ve taşıması sırasında yüksek miktarda toz 
emisyonu oluşur. Bu toz emisyonları, uygun toz tutma sistemleriyle kontrol altına alınmalıdır. İri toz partikülleri  
bandın başlangıcında sinter beslemesi sırasında, alt tabakadan ve bütün suyun uzaklaştırıldığı sinterleme 
bölgesinden kaynaklanmaktadır. Yüksek etkinlikte elektrostatik çöktürücülerde (ESPler) bu partiküller ayrılmalıdır.  
Daha küçük boyuttaki toz partikülleri ise sinterleme prosesi süresince oluşan alkali ve kurşun klorürleri 
içermektedir. ESP’den sonra gazın yüksek-verimlilikte ıslak yıkayıcılardan geçirilmesiyle emisyonlar minimize 
edilebilir. 
 
Sinter bandından emilen atık gaz emisyonları; Sinter tesislerinden kaynaklanan baca gazındaki SO2, NOx, CO ve 
VOC içerikleri oldukça fazladır. Sinter emisyonları, ağır metaller ve uçucu maddeler içerir. Özellikle demir ve 
kurşun bileşikleri, alkali klorürler, klorid ve florid, hidrokarbonlar, önemli ölçüde PAH ve PCDD/F ve PCB aromatik 
bileşikler sinter tesislerinin önemli baca gazı emisyonlarındandır. 
 

2.2.2. Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

Atık gaz arıtımından çıkan atık su ; Sinter bandından emilen atık gaz emisyonları giderimi amacıyla sulu tip 
sistemlerin tercih edilmesi atıksu oluşumuna neden olmaktadır.Meydana gelen atıksu ağır metal içerikleri yüksek 
askıda katı maddeler ile PCDD/F, PCB, PAH, kükürt bileşikleri, florür ve klorür içermektedir. Bu atık su, sirküle 
etmeden önce içerisindeki katı maddeleri çöktürmek için çökeltme sisteminden geçirilmeli, deşarj edilecek ise 
tekrar ikinci bir çöktürme işleminden geçirildikten sonra deşarj edilmelidir.  
 
Soğutma ve yıkama suyu; Sinter tesisinde soğutma suyu, sinter makineleri için olduğu kadar, yakma bacası ve 
fanların soğutulması için kullanılır. Soğutma suyu genellikte kapalı çevrim olarak kullanılır. 
 

2.2.3. Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

Atık gaz arıtma işleminden çıkan katı atıklar; Sinter tesisinden çıkan tüm katı atıklar (toz tutucu tozları, eleme 
işleminden gelen tozlar), sisteme geri dönüştürülmektedir.  
 
Gürültü emisyonları; Sinter tesislerinde egemen olan gürültünün kaynakları, Sinter atık gaz fanları, Sinter soğutma 
fanları 
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2.3.Yüksek Fırınlar 
 

Yüksek fırınlar, ön hazırlanmış (fiziksel yada kimyasal) demir cevherlerinin (Sinter, Pelet, Cevher) ve Kok 
fabrikalarında üretilmiş olan Metalurjik kokun yakılması neticesinde oluşan CO (Karbon monoksit) ile redüklenerek 
ve oluşan ısı ile ergitilerek, sıvı ham demir üretilen tesislerdir. 
 
Yüksek Fırın tesislerinden kaynaklanan kirletici kaynakları aşağıdaki şekildedir. 
 

Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

- Sıcak sobalardan çıkan baca gazı 
- Şarjdan çıkan emisyonlar 
- Yüksek fırın gazı (indirekt emisyon olarak) 
- Döküm holünden çıkan emisyonlar 
- Curuf işlemeden çıkan emisyonlar 
 

Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

 -Yüksek fırın gaz temizlemeden kaynaklanan atıksular 
 

Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

- Dökümden çıkan toz 
- YF gaz temizlemeden kaynaklanan toz ve çamur 
- Yüksek fırından gelen curuf 
 

2.3.1. Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

Sıcak sobalardan çıkan atık gaz emisyonları: Yüksek fırın sobaları genellikle yüksek fırın gazı ve kok gazı bileşimi 
kullanılarak ateşlenir. Kok gazı kükürt bileşenleri içerdiğinden yakma için kullanılığında sobalarda SO2 emisyonları 
oluşabilmektedir. Sıcak sobalar, yüksek fırın prosesindeki NOx emisyonlarının başlıca kaynağıdır. NOx sobadaki 
yüksek sıcaklığın sonucunda oluşmaktadır. Sobalardan kaynaklanan partikül madde emisyonları 10 mg/Nm3. den 
daha azdır. 
 
Şarj ve taşıma sırasında oluşan emisyonlar; Yüksek fırın gazında bulunan tüm bileşenler şarj ve taşıma işlemleri 
sırasında salınabilir, başlıca emisyonlar karbon monoksit (CO) ve partikül maddelerdir. Modern sistemlerin 
kullanılması halinde çok daha az şarj ve taşıma kaynaklı emisyonlara ulaşmak mümkündür.Ham YF gazı partikül 
madde (ağır metaller ve karbon dahil), karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt bileşenleri, amonyak, siyanür 
bileşenleri, poli aromatik hidrokarbon (PAH) oluşabilmektedir. 
 
Yüksek fırın gazı (indirekt emisyon olarak) ;YF gazı kapalı tutulmakta ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
Gaz, kalite spesifikasyonlarını karşılamak için temizlenerek, sobalarda sıcak hava oluşumu veya kok fırınının 
yakılması gibi çeşitli yakma proseslerinde yeniden kullanılabilmektedir. Bu yüzden yakılan YF gazında (dolaylı) 
emisyonlar oluşmaktadır. 
 
Döküm holünden çıkan emisyonlar; Yüksek fırınların döküm holünde, sıvı metal yolluklarında ve potaya akış 
ağızlarında sıcak metalin havayla teması sonucu ortaya çıkan özellikle ağır metal içerikli toz emisyonları bir 
davlumbazla toplanarak filtre sisteminden geçirilerek minimize edilebilmektedir. 

 
Curuf işlemeden kaynaklanan emisyonlar; Erimiş curuf, özellikle kükürt bileşenleri ile reaksiyona girerek buharla 
birlikte difüze H2S ve SO2 emisyonlarına yol açmaktadır. Bu emisyonlar, koku ve korozyon problemlerine neden 
olmaktadır.  

 

2.3.2. Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

YF gaz temizlemeden kaynaklanan atıksular;YF gazı sukruberinden gelen sular arıtılıp, soğutulup sukrubere geri 
gönderilmektedir. Arıtma genellikle dairesel çökeltme havuzlarında meydana gelmektedir.Atıksu içeriğindeki 
askıda katı maddeler ağır metal içerikleri çok yüksek olmakla birlikte arıtım prosesinin verimine bağlı olarak 
içerikleri düşürülebilmektedir. 
 

2.3.3. Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

Dökümden kaynaklanan iri tozlar; Bu tozlar filtre sistemiyle toplanarak sinter harmanına geri gönderilebilir. Tozun 
bu yolla geri dönüşümünün sağlanması yaygın bir uygulamadır. 
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YF gazı arıtmadan kaynaklanan toz ve çamur; YF gazı genellikle iki aşamada arıtılır: kaba tozların siklonlarda 
ayrılmasını takiben yaş sukurberde ince tozlar tutulur. Bu durumda, ton pik demir başına 6 – 17 kg kuru toz ve ton 
pik demir başına 3 – 5 kg çamur üretilebilir. Bu toz genelde karbon ve demir içermektedir. Sinter harmanına geri 
gönderilebilmektedir. 
 

2.4.Çelikhane 
 

Entegre demir çelik tesislerinde; yüksek fırınlardan gelen sıvı ham demirin BOF teknolojisiyle sıvı çeliğe 
dönüştürüldüğü, Elektirik ark ocaklı tesislerde (EAO) ise hurda ilavesiyle sıvı çelik üretiminin yapıldığı tesislerdir. 
 

Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

Birincil atık gaz 
- Pik demir ön işleminden 
- Oksijen üfleme ve BOF gazından(konverter gazı) 
- İkincil metalurjide potal ısıtma işleminden, 
 İkincil atık gaz 
- Sıcak metalin pota aktarımı veya curuf çekilmesinden 
- BOF şarjından 
- BOF (konverter) ve potalardan döküm veya curuf alınması 
- İkincil metalurji ve döküm alma işlemlerinden 
- Katkı maddelerinin aktarılmasından 
- Sürekli dökümlerden 
 

Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

BOF gazı temizleme sisteminden 
Sürekli dökümden 
 

Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

- Desülfürizasyon curufu 
- BOF curufu 
- İkincil metalurjiden gelen curuf 
- Kuru tip BOF gaz temizlemeden gelen tozlar veya diğer gaz temizleme sistemlerinden gelen tozlar 
(desülfürizasyondan gelen, ikincil toz toplamadan gelen, ikincil metalurjiden gelen vs.) 
- BOF gazının ıslak tip temizlenmesi sonucu gelen çamur 
- Sürekli dökümden gelen curuf 
- Sürekli dökümden gelen tufal 
 

2.4.1. Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

Birincil atık gazlar 
 

Pik demir ön işleminden çıkan atık gazlar: Pik demir ön işleminde, üç aşamanın her birinde toz madde emisyonu 
meydana gelir. Desülfürizasyon prosesi, devamında curuf çekme ve tartım sırasında çıkan gazda 1000 mg/Nm

3
 

veya 1000 g/ton çelik kadar toz madde bulunabilir. Emisyon, uygun şekilde yerleştirilmiş emiş bacası ve 
devamındaki torbalı filtreler veya ESP gibi diğer filtrelerle minimize edilebilmektedir. 
 
Oksijen üflemedeki emisyonlar ve konverter gazı: Oksijen üflemesi süresince konverterde oluşan gaz çıkışında 
karbonmonoksit (CO) ve fazla miktarda toz (özellikle ağır metal içeren metal oksitler), nispeten daha düşük 
miktarlarda sülfür oksitleri (SO2) ve azot oksitleri (NOx) bulunabilmektedir. Bu emisyonlara ilave olarak çok az 
miktarda PCDD/F ve PAH oluşabilmektedir.  

 
İkincil atık gazlar 
 

İkincil atık gazlar olarak yukarıda sıralanan emisyon kaynakları; BOF şarj ve döküm alma işlemlerindeki BOF’a 
hurda şarjı, sıcak metal şarjı ve BOF’dan döküm alma sırasında oluşan partikül maddeleri içermektedir.Şarj ve 
döküm işlemleri sırasında konverter yatırılır.İkincil toz toplama, bu işlem sırasındaki partikül madde emisyonunu 
engellemek için yapılır.İkincil toz toplama sistemi yatık durumdaki konverterin üzerindeki davlumbaz ve konverter 
etrafındaki 3/4’lük bölgeyi kapatan ‘dog house’ dan oluşur.Emilen gaz daha sonra torbalı filtrelerde veya ESP’de 
işleme sokulur. 
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2.4.2.Suya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

BOF gazı temizleme sisteminden; BOF  gazının ıslak tip arıtma sisteminden geçirilmesi sonucu ortaya çıkan atık 
su, arıtım prosesinden geçirildikten sonra tekrar sistemde kullanılabilmektedir.Bu proses iki aşamalıdır. İlk 
aşamada 200 mikrondan büyük parçacıklar ayrılır, daha sonra su içerisinde kalan katı maddelerin ayrıştırılması 
için yuvarlak çökeltme havuzlarına alınır. Çökeltmeyi kolaylaştıracak koagulantlar eklenir ve çöken çamur, vakum 
veya santrifuj çamur kekleştirme sistemlerinden geçirilerek, susuzlaştırılır. 
-Sürekli döküm direkt soğutma prosesinden kaynaklanan atıksu; Sürekli döküm tesislerinden kaynaklanan atıksu, 
kütük veya slabın doğrudan soğutulması işlemi sonrası oluşur.Atıksu metal oksit (tufal) ve yağ içermektedir.  
 

2.4.3. Diğer Kirletici Kaynaklar  
 

Desülfürizasyon curufu; Desülfürizasyon curufunun, nispeten yüksek sülfür oranı nedeni ile tekrar kullanım 
alanları sınırlıdır. 
 
BOF (Bazik oksijen fırını) Curufu; Çelik üretimi sırasında oluşan BOF curufu, toplam atık maddeler içinde en fazla 
paya sahip olanıdır. BOF curufu çelik yapım prosesinde tekrar kullanılabilir. Demir içeriği ayrıştırıldıktan sonra, 
BOF curufları normal olarak inşaat ve hidrolik mühendisliğinde, yol yapımı ve çimento endüstrisinde kullanılır.  
BOF gazı arıtımından gelen iri tozlar; İri tozlar, BOF gazından, kuru tip (filtre) veya yaş tip arıtma sonrası çamur 
olarak ayrılır.  
 
BOF gazı arıtımından gelen ince tozlar ve çamur; İnce tozda, iri toz ile karıştırıldığında yüksek miktarda çinko ve 
kurşun olabilir. Bu ağır metallerin kaynağı genellikle BOF’a şarj edilen hurdalardır. Bazı durumlarda hurda ile giren 
kurşun ve özellikle çinkonun kontrolü mümkündür. Hurda şarj oranları değiştirilerek çinko miktarları 
hedeflenen %1 seviyesinin altına düşürülür.  
 
Sürekli Dökümden Gelen Cüruf ve Hadde Tufalı; Bu ürünlerin sinter tesislerinde geri dönüşümü 
sağlanabilmektedir. 

 
2.5.Sıcak Haddeleme 
 

Sıvı Çeliğin sürekli döküm tesislerinde kütük, slab ve blum gibi yarı mamullere dönüştürülmesiyle birlikte farklı 
özellikteki ürünlerin elde edilebilmesi amacıyla sıcak veya soğuk haddelemenin yapıldığı tesislerdir. Sıcak 
haddelemeden gelen mamuller, şekillerinin yassı veya uzun olmalarına göre iki temel grupta toplanır. 
Sıcak haddehaneler genellikle aşağıdaki proseslerden meydana gelir: 

 Girdinin alevle yüzey temizliği ( Skarfing) ve taşlama  

 Haddeleme sıcaklığına kadar ısıtma 

 Tufal giderme 

 Haddeleme (genişliğin azaltılması da dahil olmak üzere hazırlama, son boyut ve özelliklere kadar haddeleme) 

 Tamamlama (baş ve sondaki bozuk kısımları kesme, dilimleme, kesme) 

 
2.5.1. Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

             Haddehanelerdeki emisyon kaynakları, ürünlerin işlenmeye hazır hale getirildikleri tav fırınlarıdır. Burada 
yanmanın kontrol altına alınması, yanma koşullarının iyileştirilmesi, tav fırınlarının modernizasyonu ve 
bakımlarının düzenli olarak yapılması, emisyon miktarında önemli azalmalar sağlabilmektedir. Baca gazında toz 
emisyonlarının giderimi için ise, elektrostatik toz tutucular etkin bir çözümdür. Tav fırınlarında tüketilen yakıt türü 
de çok önemlidir. Fırınların ateşlenmesinde genellikle direkt olarak petrol, doğal gaz, kok fırın gazı (COG) ve 
yüksek fırın gazı (BFG) gibi tesis gazları kullanılmaktadır. Fuel-oil yerine doğalgaz kullanımının yaygınlaşması da 
sorunun çözümünde önem taşımaktadır. Isıtma ortamına bağlı olarak farklı atık gaz emisyonları oluşacaktır. 
Temel olarak SO2 ve NOx emisyonları oluşur. 
 

2.5.2. Diğer Kirletici Kaynaklar 
 

Metalik atık ve yan ürün 

Tortu/maden talaşı skarfı (yontma) 

Skarf ve haddelemeden oluşan toz 

Tortu birikintisi (yağsız ve yağlı) 

Su iyileştirme ve tortu birikintisi çamuru 

Taşlama çamuru (hadde atelyesi) 

Yağ ve gres yağı (katı yağ) 

Metalik yan ürün/atık, hurda, spesifikasyon dışı çıkan ürünler, kesik uçlar sıcak haddeleme sonucu ortaya çıkar, 
genellikle temizdir ve metalurjik proseslere geri dönüşümleri sağlanabilir. 
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Yağsız tortu (tufal) ve düşük yağ oranlı (<1%) tufal içeriği genellikle sinter tesisi yoluyla direk olarak metalurjik 
prosese geri beslenirler. Su iyileştirme tesislerinden elde edilen yağlı, %80 FeOn içeren demirli tortular, yağlı tortu 
mili ve taşlama çamuru tekrar iç sirkülasyon yapılmadan önce uygun duruma getirilmelidir. 

 
2.6.Yardımcı Tesisler 
 

Demir-Çelik prosesleri enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerdendir. Enerji Tesisleri; elektrik, buhar, azot, oksijen ve 
su ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla üretim yapan tesislerdir. 
 
Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 

-Buhar kazanları baca gazları 
 
Diğer Kirletici Kaynaklar 

 
Arıtma Çamurları 
 

2.6.1. Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 
 
Buhar kazanları baca gazları: Entegre demir-çelik fabrikaları bünyesinde bulunan enerji tesislerinin, tükettikleri 
yakıt türüne bağlı olarak baca gazı emisyonları oluşmaktadır. Toz emisyonları için torbalı filtre, siklon toz ayırıcı 
veya elektrostatik toz tutucular dizayn edilmelidir. Enerji tesislerinde özellikle buhar üretiminin yapıldığı kazanlarda 
katı yakıtların kullanılması toz emisyonu ve SO2 emisyonları arttırmaktadır. SO2 emisyonlarını deşarj sınır 
değerlerinin altına indirebilmek için baca gazı desülfirizasyon tesisi kurulabilir veya kükürt oranı düşük yakıtlar 
kullanılabilir. 
 

2.6.2. Diğer Kirletici Kaynaklar 
 
Arıtma Çamurları: Entegre tesislerin proses suyu ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla alıcı ortamdan temin edilen 
suyun isteneilen kaliteye getirilebilmesi için arıtılması ve sonucunda oluşan atık çamurun uygun bertaraf 
yönteminin seçilmesi gerekir. 
 

Kaynaklar 
 

[1] European Commıssıon, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available Techniques 
Reference Document on the Production of Iron and Steel, December 2001. 

[2]  European Commıssıon, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best 
Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry, December 2001. 

[3]  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çed Planlama Genel Müdürlüğü, Türkiye Çevre Atlası, Demir-Çelik Sanayi 
Ve Çevre,2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occupational Health and Safety 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

 



International Iron & Steel Symposium, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye 

 

1190 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, DEMİR 
ÇELİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

ALGISI: KONYA ÖRNEĞİ 
 

Hüseyin ALKIŞ
a
 ve Yasin TAŞPINAR

b, *
 

a, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: halkis@ybu.edu.tr 

b, * 
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, E-posta: yasintaspinar@selcuk.edu.tr 

 
Özet 
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yaklaşımlar zaman içerisinde değişim göstermiş; çalışanlar, işletmeler ve kamu 
yönetiminin konuya dönük tutumları da benzer şekilde değişime uğramıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
kapsamındaki kayıplar, bu amaçla yapılan yatırımlar ve bu kapsamdaki kamu harcamaları giderek artmakta, bu 
durum konunun tarafların her üçü için de önem kazanmasına neden olmaktadır. Diğer yandan işçi sağlığı ve 
güvenliğinin uygulama boyutunda etkililik ve etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların konuya ilişkin algıları da 
büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; işçi sağlığı ve iş güvenliğine dönük yatırımlar ve bu 
kapsamdaki kayıp ve harcamaları ele almak ve Konya ilinde demir çelik alanında faaliyet gösteren işletmelerde 
çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin algılarını araştırmaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Maliyeti, Çalışanların İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Algıları, Demir Çelik Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. 

 

NEW APPROACHES IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, 
IRON AND STEEL SECTOR EMLOYEES’ OCCUPATIONAL HEALTH 

AND SAFETY PERCEPTION: THE CASE OF KONYA 
 

Abstract 
 
Approaches about occupational health and safety have changed in time and attitudes of employees, enterprises 
and public administration have changed similarly. Losses in the concept of occupational health and safety, 
investments for that purpose and public expenditures in this context are gradually increasing and this situation 
causes the issue to get more important for three of the parties. On the other side, perceptions of the employees are 
also significant for effectiveness and efficiency in the practical side of the issue. Therefore the aim of this study is to 
discuss investments on occupational health and safety and the losses and expenditure in this concept and also to 
research perceptions of occupational health and safety of the employees working in the iron and steel enterprises 
in Konya.  
 
Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Costs, Employees’ Occupational 

Health and Safety Perceptions, Occupational Health and Safety in Iron and Steel Sector. 
 

1. Giriş 
 
Başta bireylerin kendi evlerinde elleriyle yaptıkları emek yoğun işler, 1700’lerde sanayi devriminin etkisiyle 
makinelerle yapılmaya başlanmış, 1800’lü yılların başından itibaren ise bu akım tüm Avrupa’yı etkisi altına almıştır. 
Fabrika modeli üretime neden olan söz konusu sürecin getirdiği yenilikler şunlardır: 
 
 Hayvanlardan elde edilen gücün, özellikle kömür kullanımıyla elde edilen buhar gücüne dayalı mekanik 

enerjiyle yer değiştirmesi, 
 İnsan becerisi ve gücünün yerini makinelere terk etmesi, 
 Özellikle demir-çelik ve endüstriyel kimyasallar olmak üzere, hammaddenin işlenmiş ürün haline getirilmesine 

dönük yeni yöntemler geliştirilmesi, 
 İşin fabrikalar, tav ocakları ve haddehaneler gibi daha büyük birimlerde yapılmaya başlanması neticesinde 

imalatın doğrudan denetlenmesi ve iş gücünün etkin dağılımının sağlanması. Bu türden gelişmelerin tarım ve 
nakliye alanlarında da görülmeye başlanması. 

 
Üretim alanında tüm bu gelişmeler yaşanırken, iş sağlığı ve güvenliği anlayışı aynı hızda gelişmediği gibi, üretim 
süreçlerinde yaşanan insani kayıplar “üretim süreci”’nin bir parçası gibi görülmüştür. Elbette yaşanan kazalardan da 
işveren konumunda olan aile şirketleri değil, çoğunlukla işçinin kendisi sorumlu tutulmuştur [1]. 
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Bu yoğun, tehlikeli ve ağır çalışma şartları 19. yüzyılın ortalarına kadar kabullenilmiş, sonrasında İtalya, İngiltere ve 
ardından tüm sanayileşmiş dünyada işçi sağlığı ve güvenliği konusu bilimsel bir mesele haline gelmiştir. Ancak, söz 
konusu dönemde işçi sağlığına dönük tedavi edici yöntemler benimsenmiş olup, ikinci dalga olarak 
adlandırabileceğimiz işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki önlem niteliğindeki uygulamaların gündeme gelmesi 
1900’lerin başlarında gerçekleşebilmiştir. Üçüncü dalga ise 1980’lerde İskandinav bilim insanlarının iş stresi, 
psikolojik riskler, iş yükü, birey ve grup seviyelerinde psikososyoloji ve iş organizasyonu gibi olguları araştırmaları 
ve önleyici eylemlerin hedefi haline getirmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki bilimsel çalışmalar, iş 
tatmini ve iş motivasyonu konularını iş psikolojisi ile birlikte değerlendirmiş, iş yaşamı için tam bir kal ite 
öngörmüştür.  
 
Günümüzde ise sayılan üç anlayışın da üzerinde bir yaklaşım benimsenmiş, şu konular öne çıkmıştır:  
 İşçilerin sağlık, iş becerisi ve refahının korunup desteklenmesi, 
 Güvenli ve sağlıklı iş ortamlarının sürekli olarak yenilenip, geliştirilmesi, 
 İş konusunda psikolojik, psikososyal ve örgütsel yaklaşımlar geliştirilerek, iş ve yönetim kültürlerinin sağlık ve 
refah için elverişli hale getirilmesi. 
 
Tüm bunların ötesinde, iş sağlığı hizmetleri konusunda bu türden bir anlayış sergilenebilmesi için işçiler ve 
yöneticilerin bu hedefleri yerine getirebilmek konusunda tam bir işbirliği içerisinde olması şarttır [2]. Görüldüğü 
üzere artık işçi sağlığı ve güvenliği uygulamaları işverenlerle birlikte işçiler üzerinden yürütülmektedir. Dolayısıyla 
bu çalışmanın temel amacı işçilerin güvenlik iklimi ve iş güvenliği algılarına ilişkin tespitler yapmaktır. 
 

2. Kavramsal Analiz 
 
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işçi sağlığını; çalışanların sosyal, ruhsal ve 
mesleki iyilik durumlarını en yüksek seviyeye ulaştırmayı, bu durumu sürdürmeyi, sağlığa zararlı olabilecek çalışma 
şartlarını önlemeyi, çalışanları çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkan zararlı etmenlerden koruyup onları fizyolojik ve 
psikolojik kabiliyetlerine uygun bir işe yerleştirmeyi, yani işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamayı hedef alan 
bir bilim dalı olarak tanımlamaktadırlar [3-5]. 
 
Bir diğer tanıma göre ise işçi sağlığı; çalışanın, çalışma şartları ve kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek 
tehlikelerden mümkün olduğunca arınmış bir iş ortamında huzurlu bir biçimde yaşayabilmesini ifade eder. İşçi 
sağlığı denildiğinde, daha çok bireyin sağlıklı olması ve onun iş koşullarından doğabilecek tehlikelerden korunması 
kastedilmekte ve bireyin sağlığı daha ön planda tutulmaktadır. İş güvenliği kavramı ise işçi sağlığı ile ilgili olup, 
birtakım farklılıkları söz konusudur. İş güvenliği, daha çok çalışma ortamı ve bu çalışma ortamının teknik özellikleri 
ile bu ortamda oluşabilecek risklerle ilgilidir [6]. Yani iş güvenliği; işyerlerinde işin yapılması ve yürütümünden 
kaynaklanabilecek tehlikelerden ve sağlığa zararlı şartlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için 
yapılan metotlu çalışmaları ifade etmektedir [3]. 
 
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki son dönem çalışmalarından birçoğu aslında işletme biliminden temel alan 
güvenlik kültürü, güvenlik iklimi, güvenlik yönetimi gibi kavramlar çerçevesinde biçimlendirilmekte, bu kavramların 
hepsinde de algılar önemli yer tutmaktadır [7-12]. 
 
Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği ve güvenlik iklimi konusundaki çalışan algıları ele alınacağından güvenlik iklimi 
kavramını da tanımlamak faydalı olacaktır. Güvenlik iklimi, çalışanların iş ortamına ilişkin güvenlik algıları ya da 
işyerinde güvenlik amaçlı uygulanan politikalar, prosedürler ve eylemlerle ilgili bireysel algılar olarak tanımlanabilir 
[13]. 
 
Çalışan algıları, çalışma ortamında uygulanan güvenliğe ilişkin faaliyetlerden hangilerinin ne ölçüde işe yaradığı [9], 
çalışanların uygulanan prosedürlere ne ölçüde katıldığı ve hangi alanlardaki uygulamaların geliştirilmesi gerektiği 
[11], güvenlik kültürü ve güvenlik davranışını etkileyen faktörlerin neler olduğu [12] ve çalışanların fiziksel hasarlara 
neden olabilecek davranışlara ne derecede yatkın oldukları [14] hususlarında tespitler yapabilmek ve gerekli 
önlemleri alabilmek bakımından önemlidir. 

 

3. Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Evreni 
 
Çalışma, Konya il merkezinde metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların güvenlik iklimine 
ve iş güvenliğine ilişkin algılarının ne derecede olumlu veya olumsuz olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, elde edilecek bulgular üzerinden metal sanayi sektöründe çalışanların algıları ülkemiz açısından 
değerlendirilmeye çalışılacak, metal sanayi sektöründeki algıların hangi yöndeki talepleri ifade ettiği ve ne tür 
önlemler alınması gerektiği konusunda tespitlere yer verilecektir. 
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Yapılan alan araştırması için, kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket formu hazırlanmış olup; ankette NIOSH
i
 

(National Institute for Occupational Safety and Health)’nin 6 soruluk güvenlik iklimi anketi soruları ile Choudhry, 
Fang ve Lingard [10]’ın HSE

ii
 (Health and Safety Executive)’nin iş güvenliği anketi sorularından derlediği anket 

sorularından uyarlanmış 9 adet soru bulunmaktadır. Anket formunun ilk kısmında çalışanların demografik özellikleri 
ile çalışma hayatı boyunca ya da halen çalışılan işyerindeki iş kazası deneyimleri ve iş güvenliği eğitimine ilişkin 
sorular yer almaktadır. İkinci kısımda ise güvenlik iklimi ve iş sağlığı ve güvenliği algısının ölçülmesine dönük 
toplam 15 ifade yer almaktadır. Anketin ikinci bölümündeki ifadelere katılma derecesi beşli likert ölçeği ile 
sınanmıştır. 
 
Çalışmanın evreni, Konya il merkezinde metal sanayi iş kolunda faaliyet gösteren firmalarda çalışanlardır. 
Çalışmanın başında Konya SGK İl Müdürlüğü’nden Konya il merkezinde metal sanayi sektöründe toplam 26 adet 
firmanın faaliyet gösterdiği ve bu firmalarda toplam 1869 kişinin çalıştığı öğrenilmiş, rastgele yöntemle belirlenen 
işyerlerinde dağıtılmak üzere 150 adet anket formu hazırlanmıştır. Anket formları, ilk etapta ilgili iş yerlerine bizzat 
dağıtılmak istenmişse de işverenlerin olumsuz tavırları nedeniyle bu işlem, çalışanların üyesi oldukları bir sendika 
vasıtası ile gerçekleştirilebilmiştir. Dağıtılan anket formları aynı yöntemle toplanmış olup, anket formlarından 23’ü 
geri dönmemiş, 7’si ise çeşitli nedenlerle değerlendirilmemiştir. Anket formları Aralık 2011 – Ocak 2012 tarihleri 
arasında dağıtılıp toplanmıştır. Uygun bulunan 120 Anketin değerlendirilmesinde SPSS programından 
yararlanılarak, frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma ve betimleyici istatistik gibi istatiksel yöntem ler 
kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca gruplar arası anakütle meydanlarının eşitliğini sınamaya yönelik “Kruskal-Wallis” 
analizi de yapılmıştır. 
 

4. Araştırmanın Bulguları ve Analiz 
 
Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya katılanların demografik özellikleri ile bu özelliklere bağlı olarak metal sanayi 
çalışanlarının güvenlik iklimi ve iş sağlığı ve güvenliği algıları ile yine çalışanların iş kazası deneyimleri ve iş sağlığı 
ve güvenliği konusundaki eğitim durumlarına ilişkin değerlendirmeler sunulmakta, ardından katılımcıların güvenlik 
iklimi ve iş sağlığı ve güvenliğine dönük algılarına ilişkin bulgular ve değerlendirmelere yer verilmektedir. 

 

 
Tablo 1. Ölçeklerin güvenilirlik seviyeleri 

 

ÖLÇEKLER İFADE SAYISI Cronbach’s Alpha (α) 

Güvenlik İklimi  6 0,76 

İş Sağlığı ve Güvenliği 9 0,75 

 
Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s Alpha (α) yöntemi ile test edilmiş, ölçeklerden güvenlik 
iklimine ilişkin ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,76 ve iş sağlığı ve güvenliği algısına ilişkin ölçeğin güvenilirlik 
katsayısı 0,75 olarak bulunmuştur. Birçok araştırmada güvenilirlik aralığı olarak 0,70 ve üzeri katsayıların esas 
alınması bakımından, ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının yeterli düzeyde olduğu düşünülmüştür. 

  
Tablo 2. Güvenlik İklimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı İlişkisi 

 

KORELASYON ANALİZİ   

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜVENLİK İKLİMİ 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1  

GÜVENLİK İKLİMİ ,702(**) 1 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere güvenlik iklimi ve iş sağlığı ve güvenliği algıları arasında pozitif yönlü ve 0.702 
büyüklüğünde bir ilişki söz konusudur. Bu bağlamda katılımcıların güvenlik iklimine ilişkin algıları ile iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin algıları arasında güçlü bir bağıntı bulunduğunu söyleyebiliriz. 
 

                                                           
i
 NIOSH, ABD’ de Sağlık ve İnsani Hizmetler Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluştur. NIOSH’’nin temel görevi bağlı 

bulunduğu Sağlık ve İnsani Hizmetler Kurumu’nun üstlendiği araştırma ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir [15]. 
ii
 HSE, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren ve amacı çalışmaya bağlı sağlık, güvenlik ve hastalıklar ile ilgili gözlemler yapmak ve 

çalışmaya bağlı ölüm ve sakatlanmaları azaltmak noktasında kamu yararına çalışan bağımsız bir örgüttür [16]. 
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Tablo 3. Katılımcıların Demografik özellikleri 
 

Özellikler f % Özellikler f % 

Cinsiyet 

Erkek 
Yaş 

16-28 yaş arası 
29-41 yaş arası 
42-54 yaş arası 
Eğitim 

İlköğretim 
Lise 
Önlisans 

 

120 
 
52 
59 
9 
 
87 
31 
2 

 
100 
 
43,3 
49,2 
7,5 
 
72,5 
25,8 
1,7 

Çalışma Süresi (Bu iş 
yerinde) 

2-4 yıl arası 
5-10 yıl arası 
10 yıl üzeri 
Çalışma Süresi (Toplam) 

2-4 yıl arası 
5-10 yıl arası 
10-20 yıl arası 
20 yıl üzeri 

 
 
62 
37 
21 
 
11 
72 
35 
2 

 
 
51,7 
30,8 
17,5 
 
9,2 
60,0 
29,2 
1,7 

 
Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere örneklem kapsamında 120 kişi değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu grup ağır 
ve tehlikeli işler kapsamındaki metal sanayi sektörü çalışanları olduğundan, çalışanların tamamı erkektir. 
Katılımcıların yaş konusundaki gruplandırması incelendiğinde; çalışanlardan %43,3’ünün 16-28, %49,2’sinin 29-41 
yaş ve %7,5’inin ise 42-54 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Buna göre, Konya il merkezinde metal sanayi 
kolunda çalışanlardan oluşan örneklem grubunun çoğunluğunun genç ve orta yaş grubundakilerden oluştuğu 
söylenebilir.  
 
Çalışmaya katılanların eğitim durumlarına ilişkin veriler ise, katılımcıların %72,5’inin ilköğretim, %25,8’inin lise ve 
%1,7’ sinin ön lisans mezunu olduğunu göstermektedir. Eğitim açısından değerlendirmemiz, örneklem 
kapsamındaki metal sanayi çalışanlarının oldukça büyük bir kesiminin düşük eğitim seviyesine sahip oldukları 
yönündendir. 
 
Çalışmanın örneklemi kapsamındaki katılımcıların halen çalışmakta oldukları işyerindeki çalışma sürelerine 
bakıldığında %51,7’ sinin 2-4 yıl, %30,8’ inin 5-10 yıl ve %17,5’inin 10 yıl ve üzeri bir süredir aynı işyerinde 
çalışmakta oldukları görülmektedir. Katılımcıların toplam çalışma süreleri incelendiğinde ise çalışanların % 9,2’sinin 
2-4 yıl, %60’ının 5-10 yıl, %29,2’sinin 10-20 yıl ve %1,7’sinin 20 yıl ve üzeri toplam çalışma süreleri bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Bu kapsamda bir değerlendirme yapmak gerekirse katılımcılardan birçoğunun iş tecrübesinin çok 
da yüksek olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

Tablo 4. Katılımcıların İş Kazası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Deneyimleri 
 

Soru / Cevap f % 

Çalışma hayatınız boyunca bir iş kazasına şahit oldunuz mu? 

Evet  83 69,2 

Hayır 37 30,8 

Halen çalışmakta olduğunuz iş yerinde bir iş kazasına şahit oldunuz mu? 

Evet 44 36,7 

Hayır 76 63,3 

Çalışma hayatınız boyunca bir iş kazası geçirdiniz mi? 

Evet  63 52,5 

Hayır 57 47,5 

Halen çalışmakta olduğunuz iş yerinde bir iş kazası geçirdiniz mi? 

Evet  23 19,2 

Hayır 97 80,8 

Çalışma hayatınız boyunca iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldınız mı? 

Evet  107 89,2 

Hayır 13 10,8 

Halen çalışmakta olduğunuz iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldınız mı? 

Evet  106 88,3 

Hayır 14 11,7 

 
Örneklem kapsamında değerlendirmeye alınan katılımcıların iş kazası deneyimleri ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
alıp almadıklarına ilişkin olan ve anketin demografik özellikler bölümünde yer alan sorulara verilen cevapların 
frekans dağılımları yukarıdaki Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’e göre çalışanlardan %69,2 gibi yüksek orandaki bir 
grup çalışma hayatı boyunca bir iş kazasına şahit olduğunu ve katılımcıların %52,5’i ise daha önce bir iş kazası 
geçirdiğini belirtmektedir. Diğer yandan aynı sorular halen çalışılmakta olan işyeri için sorulduğunda oranlar 
sırasıyla %36,7 ve %19,2 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Çalışma hayatı boyunca iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların oranı %89,2 iken halen çalışmakta oldukları iş 
yerinde bu eğitimi alanların oranı ise %88,3’tür. Görülmektedir ki iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların neredeyse 
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tamamı en son çalıştıkları işyerinde de bu eğitimi almışlardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yakın dönemde işçilere 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlerin arttığı görülmektedir. Ayrıca, son çalışılan işyerinde karşılaşılan iş 
kazası oranının düşüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, alınan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazalarının 
önlenmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Tablo 5. Yaş Gruplarına Göre Güvenlik İklimi Algısı 
 

 
Tüm Örnek 
(n=120) 

16-28 Yaş Arası 
(n=52) 

29-41 Yaş Arası 
(n=59) 

42-54 Yaş Arası 
(n=9) 

Kruskal- 
Wallis 
Testi 

GÜVENLİK 
İKLİMİ 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. p 

3,82 1,04 4,35 1,10 3,49 0,78 2,94 0,79 0,00 

 
Güvenlik iklimi algısında yaşa göre anlamlı farklılık vardır. Bu farklılık 16-28 yaş arasında daha belirgindir. Yaş 
gruplarına göre güvenlik iklimi algıları değerlendirildiğinde; 16-28 yaş arasındaki çalışanların güvenlik iklimi 
algısının daha yüksek olduğu, güvenlik iklimi algısının en düşük seviyede gerçekleştiği grubun ise 42-54 yaş arası 
çalışanlar olduğu görülmektedir. Ayrıca tablodan da görüldüğü üzere yaş arttıkça güvenlik iklimi algısı düşmektedir. 

 

 

Tablo 6. Halen Çalışılan İşyerindeki Çalışma Süresine Göre Güvenlik İklimi Algısı 
 

 
Tüm Örnek 
(n=120) 

2-4 Yıl Arası 
(n=62) 

5-10 Yıl Arası 
(n=37) 

10 Yıl ve Üzeri 
(n=21) 

Kruskal- 
Wallis 
Testi 

GÜVENLİK 
İKLİMİ 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. p 

3,82 1,04 4,21 1,06 3,58 0,80 3,10 0,89 0,00 

 
Güvenlik iklimi algısı konusunda en son iş yerindeki çalışma süresine göre anlamlı farklılık vardır. 2-4 yıl arası 
çalışanların güvenlik iklimi algıları 4,21 gibi yüksek bir oranda iken, çalışma süresi 10 yıl ve üzeri olanlarda bu oran 
3,10 seviyesine düşmektedir. Veriler ışığında denilebilir ki; en son iş yerinde çalışma süresi arttıkça güvenlik iklimi 
algısı düşmektedir. 

 
Tablo 7. Toplam Çalışma Süresine Göre Güvenlik İklimi Algısı 

 
 

Tüm Örnek 
(n=120) 

2-4 yıl 
(n=11) 

5-10 yıl 
arası 
(n=72) 

10-20  yıl 
arası 
(n=35) 

20 yıl üzeri  
(n=2) 

Kruskal- 
Wallis 
Testi 

GÜVENLİK 
İKLİMİ 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. p 

3,82 1,04 3,00 1,01 4,22 
0,9
6 

3,34 0,79 2,33 0,71 0,00 

 
Güvenlik iklimi algısı ile toplam çalışma süresi arasında da anlamlı bir farklılık söz konusudur. Bu farklılık 5-10 yıl 
arası çalışanlardan kaynaklanmaktadır. Güvenlik iklimi algıları en yüksek olan grup 5-10 yıl arası çalışması bulunan 
gruptur.  

 

Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı 
 

 
Tüm Örnek 
(n=120) 

16-28 Yaş 
Arası 
(n=52) 

29-41 Yaş 
Arası 
(n=59) 

42-54 Yaş 
Arası 
(n=9) 

Kruskal- 
Wallis Testi 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. p 

3,48 1,13 2,93 0,70 2,47 0,70 3,48 1,13 0,00 

 
Ankette yer alan ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin algıyı ölçmeye dönük sorular olumsuz algı ifadeleri içermektedir. 
Bu sorulara dönük cevaplardaki pozitif yönlü bir artış, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve uygulamalarına 
dair olumsuz algılarındaki bir artışı ifade etmektedir.  
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Yaş grupları ve iş sağlığı ve güvenliği algısı arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Buna göre yüksek yaş 
grubundaki katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve uygulamalara dönük algısı olumsuz yöndedir. İş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin en algıları en olumlu olan grup orta yaş grubu olan 29-41 yaş aralığındaki gruptur. 

 

Tablo 9. Son İşyerindeki Çalışma Sürelerine Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı 
 

 
Tüm Örnek 
(n=120) 

2-4 Yıl Arası 
(n=62) 

5-10 Yıl Arası 
(n=37) 

10 Yıl ve Üzeri 
(n=21) 

Kruskal- Wallis 
Testi 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. P 

3,48 1,13 4,05 1,13 2,97 0,80 2,71 0,67 0,00 

 

Tablo 9 göstermektedir ki en son işyerindeki çalışma süresi arttıkça iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve 
uygulamalara dönük olumsuz algı azalmaktadır. 

 

Tablo 10. Toplam Çalışma Süresine Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı 

 
 

Tüm Örnek 
(n=120) 

2-4 yıl 
(n=11) 

5-10 yıl 
arası 
(n=72) 

10-20  yıl 
arası 
(n=35) 

20 yıl üzeri  
(n=2) 

Kruskal
- Wallis 
Testi 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. p 

3,48 1,13 3,10 0,62 3,95 1,12 2,69 0,70 2,56 1,10 0,00 

 
Tablo 10’da yer alan bulgular da Tablo 9’da yer alan bulgularla benzerlik göstermektedir. Tablo 10’ a göre toplam 
çalışma süresi arttıkça iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve uygulamalarına ilişkin olumsuz algı azalmaktadır. Bu 
bağlamda daha uzun süredir iş yaşamında bulunanların iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve uygulamalarından 
beklentilerinin makul seviyelerde seyrettiği söylenebilir. 
 

5. Sonuç 
 
Üretim konusunda makineleşme, üretimi artırmakla birlikte çalışma koşullarının ağırlaşmasına ve bir takım sorun ve 
kayıpların yaşanmasına neden olmuştur. Başlarda iş sürecinin bir parçası gibi görülen iş kazaları ve kayıplar daha 
sonraki dönemde sorgulanmaya başlanmış, kaza ve kayıpların yalnızca işçi hatalarından değil, aynı zamanda 
çalışma koşullarından da kaynaklandığı anlaşılmıştır. 
 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk dönem uygulamaları kaza gerçekleştikten sonra iyileştirmeye dönük 
uygulamalar olsa da daha sonraları bu anlayış yerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici nitelikteki ve işçinin 
psikolojik ve sosyal durumu ile iş yükü, işyeri koşulları ve yönetsel uygulamaları da kapsayan bir yaklaşıma 
bırakmıştır. Artık iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir kültür, bir iklim anlayışı, bir güvenlik yönetimi yaklaşımı 
hâkimdir. 
 
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamalar ve araştırmalarda işçi algıları merkezi bir öneme sahiptir. İşçilerin 
güvenlik iklimi ve iş sağlığı ve güvenliği algıları işçilerin bu konudaki tedbir ve uygulamalara dönük tavırlarını ve 
yönetimden beklentilerini anlamaya yardımcı olmaktadır. İşi yapan ve sağlık ve güvenlik tedbirlerine konu olan işçi 
olduğuna göre, işçi algılarına gereken önemin verilmesi şarttır. 
 
Konya il merkezindeki metal sanayi çalışanlarının güvenlik iklimi ve iş sağlığı ve güvenliği algılarının ölçülmesine 
dönük anket çalışmamız neticesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
 Çalışanların güvenlik iklimi ve iş sağlığı güvenliği algıları arasında güçlü bir bağıntı mevcuttur. 
 Metal sanayi sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu genç ve orta yaş grubundan kişilerdir. 
 Metal sanayi sektöründe çalışanların büyük bir kısmı düşük seviyede eğitimlidir. 
 Metal sanayi çalışanlarının iş tecrübeleri düşüktür. Bu durum ileri yaşlardaki ve mesleki tecrübeye sahip 

gruplarda bu sektörün tercih edilmediğini göstermektedir. 
 Metal sanayi sektöründe çalışanların yaklaşık üçte ikisi bir iş kazasına şahit olmuş, yaklaşık yarısı ise bir iş 

kazası geçirmiştir. Metal sanayi sektöründe iş kazaları oldukça yaygındır. Bu durum iş koşullarının ağırlığına 
ve yetersiz önlemlere bağlanabilir. 

 İş kazalarının önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri etkili olmaktadır. Yakın dönemde işçilere artan 
oranda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmekle birlikte, çalışanların yaklaşık üçte birinin en son işyerinde bir iş 
kazasına şahit olması ve beşte birinin ise bir iş kazasına maruz kalması eğitim konusunda etkinlik sağlanması 
gerektiğini düşündürmektedir. 

 Çalışanların yaşları arttıkça güvenlik iklimi algısı düşmektedir. Bu durum yüksek yaş grubundaki çalışanların 
güvenlikle ilgili kaygılarının arttığını göstermektedir. 



Alkış, H. ve Taşpınar, Y. 

 

 
1196 

 Çalışanlardan büyük çoğunluğunun iş sağlığı ve güvenliği eğitimini aldığı ve iş kazalarına maruz kalma 
oranının çalışma hayatındaki tüm işyerlerindeki orana göre düşük olduğu en son çalışılan iş yerlerinde, 
çalışma süresi arttıkça güvenlik iklimi algısı düşmektedir. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde 
etkinliğin sağlanması gerektiği yönündeki görüşü desteklemektedir. 

 Orta yaş grubundaki çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulama ve tedbirler konusunda olumlu 
görüşlere sahiptir. 

 En son iş yerinde en uzun süredir çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğine dönük uygulama ve tedbirler konusunda 
en olumlu görüşlere sahip olan gruptur. Aynı grubun güvenlik iklimi algılarının düşük olduğu hesaba 
katıldığında, uzun süredir aynı iş yerinde çalışan grubun işverenin ve kamu otoritesinin çabalarının farkında 
olduğunu, ancak yeterli bulmadığını söylemek mümkündür. 

 Toplam çalışma süresi dikkate alındığında da benzer bir durum mevcuttur. Uzun süredir çalışma hayatında 
bulunanlar, iş sağlığı ve güvenliği uygulama ve tedbirleri konusunda olumlu beklentilere sahiptirler. 

 
Elde edilen bulgular ve değerlendirmeler ışığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde etkinliğin sağlanması 
gerektiğini söylemek mümkündür. Bu etkinlik ise bir denetim mekanizması sayesinde mümkün olabilecektir. Kamu 
kurumlarının bu konudaki yüklerinin fazlalığı ve denetim elemanlarının ancak kaza sonrası iş sağlığı ve güvenliği 
soruşturmalarını yürütmeye yetişebildiği göz önünde bulundurulduğunda önleyici denetimin bir başka mekanizma 
eliyle yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde bu faaliyet iş sağlığı ve güvenliği kurulları eliyle 
yürütülebilir. Mevzuat bakımından bir eksiklik bulunmamakla birlikte, işçi, işveren ve kamu taraflarının katılımıyla 
oluşturulan bu kurulların daha etkin kullanımı gerekmektedir. 
 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gelecekte yapılacak çalışmalarda, çalışanlardan güvenlik iklimi ve iş sağlığı ve 
güvenliği algısı düşük seviyede olanların önerebilecekleri tedbir ve uygulamalara yer verilebilir. Ayrıca yüz yüze 
görüşme yoluyla yapılacak çalışmalar, çalışanlar ve işverenlerin konuya ilişkin görüşlerini daha net biçimde ortaya 
koyabilecek olup, hem kamu otoritelerine hem de işverenlere alınabilecek önlemler ve verilecek eğitimler 
konusunda yol gösterebilecektir. 
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Özet 
 
Genelde bir montaj endüstrisi olarak algılanan Gemi inşa endüstrisi, aslında demir-çelik sanayi, makine-imalat 
sanayi ve diğer sanayi kollarının bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve disiplin 
içerisinde bir araya getirmiş olduğu bir demir çelik endüstrisidir.  
 
Yapılan bu çalışmada Türkiye’deki Gemi İnşa Sanayi Bölgelerinden birinde meydana gelen ölümlü iş kazalarının 
kazazedeye göre olan dağılımları içerisinden, çalışanların tecrübe ve yaş grupları temel alınarak istatistiki olarak 
analizi yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Gemi İnşa Endüstrisi 

 
 

AGE AND EXPERIENCE ANALYSIS OF THE FATAL ACCIDENTS IN 
SHIPBUILDING INDUSTRY 

  
 

Absract 
 
Shipbuilding industry, generally known as an assembly industry, is an iron-steel industry which consists of iron-
steel, machine-manufacturing, and some other industrial branches based on scientific and technological 
background.  
In this study, data from a shipbuilding area in Turkey was gathered regarding to fatal accidents. Then this data 

was analyzed according to the experience and age group of the victims of occupational accidents. 

  
Keywords: Occupational Safety, Shipbulding Industry 

 
 

1. Giriş 
 
İş kazası, mesleğe bağlı meydana gelen tehlikelerle ilgili bir olgudur. Yani, iş kazası çalışma sırasında veya işin 
gereği diğer işlemleri yaparken ortaya çıkan ve çeşitli maddi ve manevi kayıplara neden olan bir olay şeklinde 
tanımlanır [1-5]. 
 
Kaza olgusu şu ifadelerle de karşılık bulmaktadır: “görünür bir sebebi olmadan”, “beklenmeyen”, “amaçsız 
davranış”, “rastlantı”, “kader” [1,6]. 
 
İş kazaları ise, bireylerin çalıştığı iş dolayısıyla karşılaştığı tehlikelerle ilgili bir durumdur. Bu bağlamda iş kazası, 
çalışırken veya işin gereği diğer işlemleri yaparken ortaya çıkan ve çeşitli maddi ve manevi kayıplara neden olan 
bir olay şeklinde tanımlanır [7-10]. 
 
İş kazaları, tersanelere ağır maddi kayıplar ve itibar kayıpları gibi olumsuz sonuçlar getirmektedir. Tersanelerin İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda gerekli önlem ve yatırımlardan bilinçli veya bilinçsiz olarak kaçınmaları 
durumunda, personel, malzeme, itibar ve iş potansiyeli kayıpları nedeniyle finansal verilerinin çok kısa zamanda 
olumsuza dönüşecektir. Bu olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla alınması gereken önlemler ve aksaklıkların 
tespitleri yaşamsal önem taşımaktadır [11-13]. 
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dan açıklanan bilgilere göre dünyada her yıl ortalama 50 milyon iş kazası vuku 
bulmaktadır. Bu kazalar nedeniyle yaklaşık 100.000 işçi ölmekte, 1,5 milyon işçi ise sürekli iş göremezlik 
nedeniyle üretim dışında kalmaktadır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde her yıl çalışan on kişiden biri iş kazası 
geçirmekte ve bazı iş kollarında bu oran üçte bir seviyesine yükselmektedir. Yani bu iş kollarında çalışan her üç 
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kişiden biri iş kazasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde ise durum daha kötü bir tablo ortaya çıkarmaktadır. 
Son on yılda ortalama her yıl 85 bin iş kazası görülmüş, bu kazalarda ortalama 1100 kişi ölmüş, 3.000 kişi kalıcı 
ve 88 bin kişide geçici iş görmezlik nedeniyle üretim alanları dışında kalmıştır [13-15]. 
 
Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre ise, mesleki yaralanmaların yaklaşık 330.000'i ölümle 
sonuçlanmaktadır. Amerika'da yıl başına 150 milyon işçi olmak üzere yaklaşık 6000 ölüm mesleki yaralanmalara 
bağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerdeki gibi yaralanmalara bağlı yüksek ölüm oranları tarım, 
inşaat ve madenciliği içeren bazı sektörlerde bir araya toplanmıştır [17,18,24]. 
 
Gemi inşa endüstrisi, esasta bir montaj endüstrisidir. Diğer bir deyişle, çelik sanayi, makine imalat sanayi, elektrik-
elektronik sanayi, boya sanayi ve lastik-plastik sanayi gibi pek çok sanayi kolunun mamullerinin bilimsel ve 
teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve disiplin içerisinde, tersanelerde bir araya getirilmesi ve 
birleştirilmesi sonucunda, gemi inşa sanayinin ürünü olan "gemi" ortaya çıkmaktadır [11,19-20]. 
 
Gemiler kullanım amacına, çalışma prensibine, sevk sistemlerine ve inşaatta kullanılan malzemeye göre çeşitli 
tip, tonaj ve teknolojik imkanlara sahip olarak inşa edilirler. Bu nedenle, gemilerin inşa edildiği fabrikalar grubunu 
oluşturan tersanelerde, değişik imkan ve teknolojik kabiliyetlerde olabilmektedirler [21]. 
 
Dünyada gelişmiş ülkelerin uyguladığı stratejilere bakıldığında, gemi inşa sanayi daima hayati önem taşıyan 
ekonomik refahın sağlanmasında ve savunma konusunda önemli rol oynayan bir sanayi dalı olarak görülmektedir. 
Bu çerçevede, gelişmiş olan ülkeler gemi inşa sanayine daima müdahalede bulunmuşlar ve ayakta tutabilmek için 
devlet politikaları uygulamışlardır  [10,16,22,23]. 
 
Yapılan çalışmada Türkiye’de Gemi Endüstri kuruluşlarının bazılarında meydana gelen ölümlü iş kazalarına ait 
yaş ve tecrübe bilgileri derlenmiş ve temel istatistikî analizleri yapılmıştır. 
 

2. Materyal ve Metod 
 
Gemi İnşa Endüstrisinde Meydana gelen ölümlü iş kazalarının yaş ve tecrübe durumlarının analizi için, faaliyet 
gösteren tersanelerde meydana gelen iş kazaları bilgilerinden (kaza tutanaklarından) yararlanılmıştır. 
 
Analizde kullanılan bilgiler, iş kazası sonrası, kaza tutanağı tutularak yetkili organlara bildirilen verilerdir.  
 
Elde edilen ham veriler yaş (Çizelge 1) ve tecrübe (Çizelge 2) olmak üzere iki faktörde incelenmiş olup ayrıca 
bunlarda uygun alt seviyelerine ayrılmıştır. 
 

Çizelge 1. Ölümlü iş kazaları ham verilerinin tecrübeye göre gruplandırılması [25]. 
 

Tecrübe (Yıl) 

0-5 21-25 

6-10 26-30 

11-15 31-15 

16-20 36-40 

 
Çizelge 2. Ölümlü iş kazaları ham verilerinin yaşa göre gruplandırılması 

 

Yaş 

15-20 41-45 

21-25 46-50 

26-30 51-55 

31-35 56-60 

36-40 61-65 

 
2.1. Ölümlü İş Kazalarının Tecrübelere Göre Dağılımı 
 
Ölümlü iş kazaları çalışanların tecrübeleri, yani sigortalı olarak çalışma sürelerine göre Çizelge 3’deki gibi 
gruplanmıştır. 
 

 
 



Dizdar, E.N. ve Toprak, İ. 

 
1199 

Çizelge 3. Çalışanların tecrübelerine göre (beşerli gruplara ayrılmış şekildeki) ölümlü kaza sayıları. 
 

Tecrübe (Yıl) Ölümlü Kaza Sayısı Oran % 

0-5 48 55,8 

6-10 12 14,0 

11-15 8 9,3 

16-20 8 9,3 

21-25 3 3,5 

26-30 3 3,5 

31-15 3 3,5 

36-40 1 1,2 

Toplam 86 % 100 

 
Yukarıdaki çizelgeden de görüldüğü üzere, 0-5 tecrübe gurubunda % 55,8; 6-10 tecrübe gurubunda % 14; 11-15 
tecrübe gurubunda % 9,3; 16-20 tecrübe gurubunda % 9,3; 21-25 tecrübe gurubunda % 3,5; 26-30 tecrübe 
gurubunda % 3,5; 31-35 tecrübe gurubunda % 3,5; 36-40 tecrübe gurubunda % 1,2 olmaktadır.  

 
2.2. Ölümlü İş Kazalarının Yaşlara Göre Dağılımı 
 
Ölümlü iş kazaları işçilerin yaşı kriterine göre Çizelge 4’ de verildiği gibi gruplandırılmıştır. 
 

Çizelge 4. Yaşlara göre (beşerli gruplara ayrılmış şekildeki) ölümlü kaza sayıları. 
 

Yaş Kaza sayısı Oran % 

18-20 4 4,7 

21-25 24 27,9 

26-30 17 19,8 

31-35 14 16,3 

36-40 6 7,0 

41-45 11 12,8 

46-50 2 2,3 

51-55 4 4,7 

56-60 2 2,3 

61-65 2 2,3 

Toplam 86 % 100 

 
Bu kritere göre değerlendirildiğinde yaşanan kazaların %32,6 oranındaki büyük çoğunluğunun genç işçiler (21-25 
yaş gurubu) üzerinde yoğunlaştığı görülürken, 26-30 yaş gurubunda %19,8 ve 31-35 yaş gurubunda %16,3 
şeklindedir. Bu da göstermektedir ki, gençliğin verdiği kendine güvenme hissi tehlikeli sonuçlar ortaya 
koymaktadır. 
 

3. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Genel temayül olarak, ülkemizde son yıllardaki iş kazası sayısı azalma eğilimi görülüyor olmakla beraber, bu iş 
kazaları içindeki ölümlerde ise maalesef artış gözlenmiştir. 
 
Ülkemiz tersanelerinde 2000 yılında 88.500 DWT kapasiteli 17 gemi üretilirken, 2007 yılında 670.000 DWT 
kapasiteli 98 gemi üretilmiştir. Fakat bu hızlı gelişme sektörde tecrübeli kalifiye elaman ve eğitimli işgücü 
yetersizliği ile birlikte ölümlü iş kazalarının artışı gibi üzücü sonuçları da beraberinde getirmiştir 
 
Yapılan çalışmada göze çarpan önemli hususlardan birisi, tüm kazaların %55’ inden fazlasının tecrübesiz (0-5 yaş 
gurubu) işçilerden kaynaklandığını göstermektedir. 
 
İş kazalarının yoğun olarak yaşandığı 0-5 tecrübe grubu incelendiğinde (Çizelge 5), bu 48 kazanın % 69’unun 0-1 
tecrübe yılındaki işçiler(1 senelik işçiler) üzerinde meydana geldiği görülmüştür. 



Dizdar, E.N. ve Toprak, İ. 

 
1200 

Çizelge 5. 0-5 yıl tecrübe grubundaki kaza sayısı dağılımı. 
 

Tecrübe Kaza sayısı Oran % 

0 19 39,6 

1 14 29,2 

2 3 6,3 

3 2 4,2 

4 7 14,6 

5 3 6,3 

Toplam 48 100,0 

 
İncelenen kaza sonuçlarının analizinden edinilen bilgiler dikkate alındığında aşağıda sunulan bazı tedbirlerle 
kazaların önüne geçebilmek veya en azından tekrarını engelleyebilmek mümkün görünmektedir. 
 
Tüm işçilerin yanı sıra, özellikle 25 yaş ve altındaki genç işçilerin, 1 yıl ve daha az tecrübeye sahip işçilerin, 
işyerlerinde düzenli olarak işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları ve aldıkları eğitimin gereğine göre hareket 
etmeleri sağlanmalıdır.  
 

Genç ve tecrübesiz işçiler ustabaşlarının sıkı denetim, gözetim ve desteği altında çalıştırılmalıdır.  
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Özet 
 
Genelde bir montaj endüstrisi olarak algılanan Tersanecilik, aslında demir-çelik sanayi, makine-imalat sanayi ve 
diğer sanayi kollarının bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve disiplin içerisinde bir 
araya getirmiş olduğu bir demir çelik endüstrisidir.  
 
Türkiye’deki Tersane kazalarının ve özellikle de ağır yaralanmalı ve ölümlü kazaların son yıllardaki artış eğilimi ve 
benzeri kazaların tekrarlılığı endişe verici boyutlara çıkmıştır. 
 
Yapılan bu çalışmada Türkiye’deki Tersane Bölgelerinden birinde meydana gelen ölümlü iş kazalarının 
kazazedeye göre olan dağılımları içerisinden, kazazedelerin eğitim durumları temel alınarak istatistiki olarak 
oransal analizi yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Tersanelerde İş Kazaları, Tersanecilik 

 

ANALYSIS OF THE OCCUPATIONAL ACCIDENTS OF SHIPYARD 
WORKERS BASED ON THE EDUCATIONAL LEVEL 

 
Abstract 
 
As an iron-steel industry, shipyard industry is actually an assembly industry and employs iron-steel, machine-
manufacturing, and some other industrial branches based on scientific and technological background.  
 
There are increasing number of accidents in shipyard industry which result in heavy injury or fatality. 
In this research, fatal accident and heavy injury data from a shipyard area in Turkey was gathered. Then this data 
was statistical radional analyzed according to the educational level of the subjects of the accidents.  
 
Keywords : Occupational Safety, Occupational Accidents in Shipyards 

 
1. Giriş 
 
“İş kazası, iş gören işe veya iş eğitimine giderken, işletme içinde çalışırken veya çalışma araçlarının bakımını ve 
muhafazasını yaparken aniden olan, iş görene bedensel zarar veren bir olaydır” şeklindedir [1,3],18. 
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ise iş kazaları “önceden planlanmamış, çoğu zaman kişisel 
yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir 
olaydır” olarak tanımlanmıştır [4-6]. 
Sigortalanmış kaza maliyeti, muhasebe kayıtları incelenirken tetkik edilmesi gereken en önemli kalemdir. Daha 
sonra sigortalanmamış maliyetlerin hesaplanması gerekmektedir [3,7,18]. 
 
İş kazaları çok çeşitlidir. Olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza olayının 
sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar [8-10]: 
 
a. Yaralanma ile sonuçlanan kazalar, 
b. Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar, 
c. Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar, 
d. Sürekli iş görmezliğe neden olan kazalar, 
e. Ölüm ile sonuçlanan kazalar. 
 
Gemi inşa sektöründe sürekli tam kapasite ile çalışan bir tersane için ilk bakışta kusursuz bir işletmenin 
varlığından bahsedilebileceği düşünülebilir. Ancak ilk bakışın temeline inildiğinde önemli bir detayın daha 
kontrolü, tersane hakkındaki kusursuzluk görüşünü desteklemelidir. Tersanenin İş Sağlığı ve Güvenliği 
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konusunda yaptığı yatırımlar ve tersanenin bu konudaki sicili de finansal verileri destekler konumda ise ideal bir 
tersaneden bahsedilebilir [11,12,14]. 
 
Kalkınma hamlelerinde öncelikle gemi inşa sanayine önem veren ülkeler, başlangıçta çok basit ve seri üretimi 
nispeten kolay, sistematik bir iş disiplinini gerektiren ve ileri teknoloji uygulamalarına gerek duymayan sıvı ve kuru 
dökme yük gemilerinin inşaatına başlamaktadırlar. Bu tip gemilerin inşaatını gerçekleştirebilmek için, ileri teknik 
kabiliyetler gerektirmeyen ve çelik konstrüksiyonu gerçekleştirebilecek tersaneler kurmaktadırlar. Bu faaliyetlerden 
kazanılan tecrübeler ve bilgi birikimine dayalı olarak da giderek daha ileri seviyede teknolojik kabiliyete sahip 
olacak tersaneleri kurup geliştirmeye ve mevcutlarını da ileri teknolojik imkanlarla donatmaya yönelmekte ve bu 
amaçla büyük yatırımlara girişmektedirler [13-15]. 
 
Kalkınmış ülkelerdeki tersaneler, ileri teknolojik ve özel tipte gemi yapımına yönelerek, gemi inşaatından başka 
diğer sanayi kollarının ihtiyacı olan makine, teçhizat ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapımını üstlenerek, 
kapanmaya karşı direnmektedirler. Sağlanan devlet desteğinin diğer bir sebebi de, savunma bakımından stratejik 
öneme sahip gemi inşa sanayinin kapanmasını önlemeye çalışmaktır. Kısacası bu ülkeler, savunma ve dış ticaret 
için hayati önemi bulunan gemilerin tedarikinde ve deniz ticaret filolarının yenilenmesinde, diğer ülkelere bağlı 
kalmak istemişlerdir [9,16,19,20]. 
 
Dünya denizlerinde ve kıtalarda menfaat arayan ülkeler, gerek deniz ticaret filolarını oluşturmuşlar ve gerekse bu 
filolarını destekleyen gemi inşa sanayilerini tesis etmek ve çalışır durumda tutabilmek gayreti içinde 
bulunmuşlardır [2,10,17]. 
 
Bu bildiride, Türkiye’de faaliyet gösteren bir tersanecilik bölgesinde vuku bulan ölümlü iş kazalarının, kazazedenin 
eğitim durumuyla ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. 
 

2. Materyal ve Metod 
 
Ölümlü iş kazalarının çalışanların eğitim durumu açısından incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada eğitim 
seviyeleri Çizelge 1’deki gibi gruplandırılmıştır. 
 

Çizelge 1. Çalışanların eğitim seviyeleri. 
 

Eğitim 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

 

2.1. Ölümlü İş Kazalarının İşçilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Ölümlü iş kazaları, çalışanların eğitim durumları nazara alınarak Çizelge 2’de verildiği gibi gruplanmıştır. 

 
Çizelge 2. Çalışanların eğitim durumlarına göre ölümlü kaza sayıları [21]. 

 

Eğitim Ölümlü İş Kazaları Oran % 

Okur-Yazar 2 2,3 

İlkokul 61 70,9 

Ortaokul 14 16,3 

Lise 7 8,1 

Üniversite 2 2,3 

Toplam 86 % 100 

 
Yukarıdaki çizelgeden de görüldüğü gibi en çok iş kazasına maruz kalanlar % 70.9 oranıyla ilkokul mezunu olan 

işçilerdir. 
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3. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Eğitim durumu-ölüm sebebi-kaza sayısı kıyaslandığı takdirde, ölümle sonuçlanan kazalar, çalışanların eğitim 
durumu ve ölüm sebepleri açısından çaprazlama yapılarak analiz edildiğinde, Çizelge 3’de görülen bilgiler elde 
edilmiştir [21]. 
 

Çizelge 3. “Eğitim Durumu”-“Ölüm Sebebi” kıyaslamasına göre kaza sayısı. 
 

Kaza sayısı Eğitim 
Toplam 

Ölüm sebebi Okuryazar İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

Boğulma  2 1 1  4 

Makine altında ezilme  5 2   7 

Ağırlık altında ezilme  4 1   5 

Dumandan zehirlenme  1 1   2 

El aletleriyle çalışırken  1   1 2 

Elektrik çarpması  3 3   6 

İntihar  2    2 

Kalp krizi  4 1   5 

Makinede yanlış çalışma   1   1 

Ölü halde bulunma 1     1 

Parça çarpması  2    2 

Çapak vs. Fırlaması  2  1  3 

Patlama  6    6 

Sıkışma  2 1   3 

Trafik kazası    2  2 

Üzerine cisim düşmesi  6  1  7 

Yanma  3 1   4 

Yüksekten düşme 1 18 2 2 1 24 

Toplam 2 61 14 7 2 86 

 
Yapılan analizler neticesinde kazaların bazı ortak özellikleri oldukça dikkat çekici bulunmuştur. Özetle ifade 
edilecek olunursa; kazalara maruz kalan işçilerin geneli ilkokul mezunudur (%70). 
 
Yapılan çalışmada sadece eğitim durumu irdelendiğinde Tersanelerde meydana gelen ölümlü iş kazalarında en 
çok iş kazasına maruz kalan işçilerin eğitim durumu ilkokul olan işçiler olduğu ve bunların üçte biri yüksekten 
düşerek öldüğü için eğitim durumu ve tecrübeleriyle doğrudan alakalı olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında aşağıda sunulan bazı tedbirlerle kazaların önüne geçebilmek mümkün 
görünmektedir; İşe alımlarda mesleki yeterlik ve eğitim durumu dikkate alınmalı, işçi yapacağı işle ilgili iyi bir 
eğitimden geçirilmelidir. 
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ÖZET 

Demir-çelik sektörü tüm endüstriyel sektörlere girdi sağlaması dolayısıyla gelişen ve gelişmekte olan ülkeler için 
önemli bir yere sahiptir. Demir cevheri ve hurdanın, entegre tesislerde veya elektrikli ark ocaklarında eritilmesi 
ile üretilen uzun ve yassı ürünlerin inşaattan makine sanayiye kadar pek çok kullanım alanı mevcuttur. 2000 
yılından itibaren demir-çelik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır ve Türk demir-çelik sektörü de bu 
gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Uzun ürünler üzerine yoğunlaşan Türk demir-çelik sektörü Çin’de ve 
gelişmekte olan diğer ülkelerde yaşanan talep artışları sayesinde, karlılığını ve rekabet gücünü önemli ölçüde 
artırmıştır. Üretim kapasitesi ve uluslararası ticaret hacmi ile dünyanın sayılı demir-çelik üreticileri arasında olan 
Türk demir-çelik sektörünün, dünya demir-çelik sektörü ile rekabet edebilmesi için ciddi önlemler alması 
gerekmektedir. 

Bu çalışma, ilk olarak Karabük ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren üretim işletmelerinin mevcut 
durumlarını incelemektedir. İkinci olarak ise bu işletmelerin rekabet güçleri ve rekabet güçlerini etkileyen 
faktörlerin neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
   
Anahtar Kelimeler: Demir-Çelik Sektörü, Rekabet Gücü, Karabük 

 

IRON AND STEEL INDUSTRY COMPETITIVENESS: THE CASE OF 
KARABUK 

 

ABSTRACT  

 
Iron and steel sectors to provide input to all industrial sectors due to it have an important role for developed and 
developing countries. Iron and steel products are produced by melting iron ore or steel scrap in the Electric Arc 
Furnaces (EAF) or in the integrated plants which are used from the construction sector to machinery industry in 
many areas. These products are utilized in many areas as final products and varieties. Iron and steel industry 
has undergone significant developments since 2000, and the Turkish iron and steel sector has also significantly 
been influenced by these developments. Since there are increasing demands for these products in China and 
other developing countries, the Turkish iron and steel industry, which has been based on the long products, 
increased significantly its profitability and competitiveness. Turkey, which is among the major iron and steel 
producers with the capacity and the volume of international trade, should take serious measures to maintain its 
competitiveness with that of the world iron and steel sector. 

This study aims at examining the current situation of the iron and steel sector producers in the Karabuk 
province. Secondly, the study also explores the factors which affecting their competitiveness. 
 

Keywords: Iron and Steel Industry, Competitiveness, Karabuk 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki birçok gelişme iş hayatının şartlarını 
değiştirmektedir. Sürekli ve hızlı bir şekilde değişim gösteren çalışma şartları işletmelerin esnek ve çevik 
olmalarını gerektirmektedir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteyen işletmeler, faaliyetlerinde 
alışılmışın dışında rakiplerinde olmayan çeşitli yeteneklere sahip olmak zorundadırlar.  

İnşattan makine sanayiye kadar tüm endüstriyel sektörlere girdi sağlayan demir-çelik sektörü dünyada ve 
ülkemde için stratejik öneme sahip bir sektördür. Türk demir-çelik sektörü üretim kapasitesi ve uluslararası 
ticaret hacmi ile dünyanın sayılı demir-çelik üreticileri arasında yer almaktadır. Bu sektörün dünya demir-çelik 
sektörü ile rekabet edebilmesi için ciddi önlemler alınması gerekmektedir. 
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Bu çalışmayla, Karabük ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren üretim işletmelerinin mevcut çalışma 
durumları, bu işletmelerin rekabet güçleri ve rekabet güçlerine etki eden faktörlerin neler olduğu ortaya 
konulmaya çalışılacaktır.  

1.1. Rekabet Gücü ve Rekabet Unsurları  

Rekabet gücü kavramı literatürde işletme, endüstri ve ulusal düzeylerde olmak üzere üç farklı düzeyde ele 
alınmakta ve tanımlanmaya çalışılmaktadır. İşletme düzeyinde rekabet gücü, bir işletmenin ulusal yada global 
piyasalarda rakiplerine kıyasla düşük maliyette üretimde bulunabilme(fiyat ve maliyet rekabet gücü),ürün 
kalitesi, sunulan hizmet ve ürünün çekiciliği(kalite rekabet gücü) gibi unsurlar açısından rakiplerine denk yada 
daha üstün bir durumda olma, ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. İşletme 
düzeyinde rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar, yüksek kalite, düşük maliyet, verimlilik, yenilikçiliktir. 
Endüstriyel rekabet gücü, bir endüstrinin rakiplerine eşit yada daha üst düzeyde bir verimlilik düzeyine ulaşması 
ve bu düzeyi sürdürme yeteneği yada rakiplerine kıyasla eşit yada daha düşük maliyetle ürün üretme veya 
satma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Ulusal(uluslararası) düzeyde rekabet gücü ise, bir ülkenin, serbest ve 
adil koşullar altında, bir yandan uzun vadede halkın reel gelirini artırırken; öte yanda, uluslararası piyasaların 
koşullarına ve standartlarına uygun mal ve hizmetleri üretebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır[1]. 

Rekabetin yapısında yıllar itibariyle bir gelişim ve değişim yaşanmıştır. Bu gelişim ve değişimi “talebin çekme ve 
teknolojinin itme gücüyle” açıklamak mümkündür. Bu iki faktörün etkisi sonucu işletmelerin piyasada rekabet 
etmede kullandıkları araçlar ve bunların zaman içindeki değişimi şu şekilde özetlenebilir[2]: 

1945-1970 yılları arasında rekabet gücünün temel unsuru üretim üstünlüğü olup en uygun strateji kitle halinde 

üretimdi. Bu dönemde tüketim ve sermaye mallarına talep fazla, buna karşılık yerel ve bölgesel rekabet sınırlı 
kalmıştır. 

1970-1980 yılları arasında rekabet gücünün temel unsuru verim ve maliyet üstünlüğü olup bu dönemde 

yaşanan enerji krizi, gelişmiş ülkelerde yaşanan pazar daralmaları, ücretlerin verimlilik artışı olmaksızın 
yükselmesi vb. nedenler ülkeleri yeni teknolojiler ve teknikler kullanarak maliyetlerini düşürmeye yönlendirmiştir. 

1980-1990 yılları arasında rekabete kalite boyutu getirilmiştir. Özellikle Japonya’da kaynak yokluğu nedeniyle 

zor elde edilen hammaddenin verimli şekilde kullanılma isteği, yeni üretim teknolojilerinin ve tekniklerinin varlığı, 
Japon üreticilerini dünya pazarlarında zirveye yerleştirmiştir. Bu dönemde “ne üretirsem satarım” anlayışı, yerini 
“nasıl üreterek müşterimi memnun edebilirim?” anlayışına bırakmıştır. 

1990-2000 yılları arasında rekabette Esneklik(hız) ön plana çıkmıştır. Miktar, fiyat ve kalite olarak istediğini elde 

eden pazarlar, artan kültürel ve ekonomik gelişmelerle birlikte farklı ürünler ve bunlara kısa sürede sahip olmayı 
talep etmeye(talebin çekme gücü) başlamışlardır. Buna paralel olarak dönemde teknolojik 
gelişmeler(teknolojinin itme gücü) tüketicilerini isteklerini hatta onların hayal bile edemeyecekleri ürünlerin 
sunulmasını mümkün hale getirmiştir. Böyle bir ortamda işletmeler, ancak rakiplerine değişik ürünleri daha hızlı 
sunarak ve onlara bunu en kısa sürede ulaştırarak bir rekabet üstünlüğü sağlayabilmişlerdir. 

Günümüzde işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak unsur hizmet üstünlüğüdür. Mal ve hizmetler ile 

beraber sunulan hizmetler artık müşterilerin benzer ürünler arasında tercih yapmasını belirleyen önemli bir 
unsur olmuştur. Rekabet üstünlüğü sağlayan bu unsurlar, zaman içerisinde değişiklik göstermiş olsalar da, 
bunlar birbirlerini ikame etmek yerine birbirlerine eklenerek bir bütün oluşturmuşlardır ve bu bütünü sunabilen 
işletmeler rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleridir. 

1.2. Dünyada ve Türkiye Demir-Çelik Sektörü 

Demir-çelik sektörü; demir cevherinin yer altından çıkartılması, konsantrasyonundan başlamak üzere demir ve 
çeliğin çeşitli yöntemlerle üretimlerini, demir ve çeliği dökme, dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yollar ile 
üreten bir sektördür[3]. Başta, inşaat, otomotiv, demiryolu, gemi yapımı, tarım alet ve makineleri, beyaz eşya, 
ambalaj, savunma sanayi ve daha birçok sektöre girdi temin eden demir-çelik sektörü, sanayileşmenin temelini 
oluşturmakta ve bu sektörde meydana gelen gelişmeler, tarih boyunca ülkelerin sosyoekonomik yapılarını 
şekillendirmede rol oynamaktadır[4].  

Son yıllarda Dünya demir-çelik sektörü, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek talep 
artışlarıyla karşı karşıyadır. Bununla birlikte, yine Çin başta olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin çelik 
üretimlerinde büyük artış yaşanmaktadır. 2000 yılında Dünya ham çelik üretimi 849 milyon ton iken 2010 yılında 
bu rakam 1.414 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2000’den 2010 yılına kadar dünya ham çelik üretimi % 66 
oranında artış göstermiştir. 2010 yılı itibariyle Dünya ham çelik üretiminde lider beş ülkeler sırasıyla 626 milyon 
ton ile Çin,109,6 milyon ton ile Japonya, 80,5 milyon ton ile ABD, 68,3 milyon ton ile Hindistan ve 66,9 milyon 
ton Rusya’dır. Dünya ham çelik üretiminin % 44’ünü Çin tek başına üretmektedir. Aynı zamanda Çin, 
kendisinden sonra gelen 14 ülkenin toplam üretiminden (616,9 milyon ton) daha fazla üretim yapmaktadır. Bu 
sıralamada 29,1 milyon ton ile Türkiye hızlı bir şekilde yükselmiş olup 2010 yılı itibariyle onuncu sırada 
bulunmaktadır[5].  
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2010 yılı itibariyle Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi 48,7 milyon ton civarındadır. Ham çelik üretiminin 
%73,6’sı Elektrikli Ark Ocaklarında gerçekleştirilirken; %26,4’ü Entegre tesislerde gerçekleştirilmektedir. 2010 
yılında 29,1 milyon ton ile bu kapasitenin %59,7’si kullanılmıştır[6]. 2010 yılı itibariyle nihai mamul üretimi 26,3 
milyon ton iken; Nihai Mamul Tüketimi 23,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Miktar olarak demir-çelik 
ürünlerinin ihracatı, 17,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir ve bu rakamın %52’sini uzun ürünler oluşturmaktadır. 
Miktar olarak demir-çelik ürünlerinin ithalatı 11 milyon ton gerçekleşmiş ve bu rakamın %62’sini yassı ürünler 
oluşturmaktadır[6]. 2009 yılında Türkiye, Dünyanın en büyük demir-çelik ihraç eden ülkeleri arasında 17,7 
milyon ton ile 7.sırada iken; en büyük demir-çelik ithal eden ülkeleri arasında 10,2 milyon ton ile 9. sıradadır[5].  

2. AMAÇ VE YÖNTEM  

Türk demir-çelik sanayi sektöründe yer alan firmalar(2.188 adet), toplam kayıtlı firmaların(74.000adet) 
%2,96’sını oluşturmaktadır. Bu firmalardan 38 adedi Karabük ilinde faaliyette gözükmektedir. Uzun ürünler 
konusunda Batı Karadeniz Bölgesinde Karabük ili lider konumundadır. Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet 
gösteren haddehaneler Karabük ilinde yoğunlaşmışlardır. Haddehanelerin Karabük ilinde yoğunlaşmasının 
nedeni Kardemir’in en önemli kütük üreticisi olmasıdır. Karabük ilinde haddehane ürünleri alt sektöründeki 
kurulu kapasite 2,6 milyon tondur. Karabük ilinde demir-çelik sektöründe 13.402 kişi istihdam edilmektedir[7]..  

Bu çalışma Karabük ilinde Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, mevcut durumlarını ortaya 
koyabilmek, rekabet güçlerini incelmek ve rekabet güçlerini etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla 
planlanmış ve yürütülmüştür.  

Karabük ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevcut durumlarını ortaya koyabilmek, 
rekabet güçlerini incelmek ve rekabet güçlerini etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla literatür ışığında çok 
sorulu bir anket formu oluşturulmuştur. Sektörde faaliyet gösteren işletmelere uygulanan anket formu üç 
bölümden oluşmaktadır[8].   

Birinci bölümde işletmeler hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan (işletmenin hukuki yapısı, kuruluş yılı, kapasitesi, 
çalışan kişi sayısı, üretilen ürün çeşitleri, kullanılan hammadde gibi) sorulara yer verilmiştir.  

İkinci bölümde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevcut durumlarını belirlemeye yönelik 
sorular sorulmuştur. Bu sorular; maliyeti etkileyen faktörlerin önem dereceleri, hammadde temini yapılan 
ülke/ülkeler, ithalat kaynaklarının büyüklükleri (%), ürün satışlarının yapıldığı ülke/ülkeleri kapsamaktadır. 

Anket formunun üçüncü bölümünü demir-çelik işletmelerinin rekabet güçlerini etkileyen faktörleri irdeleyen 
sorular hazırlanmıştır. Bu bölümde ihracat yapılan piyasalardaki rakipler, kalite faktörlerinin rekabet üzerinde 
etkisi (5 madde), yeni pazarların rekabet gücüne etkisi (8 madde), iç pazar faktörlerinin  (9 madde), teknolojinin  
(2 madde), devletin ve işletme karakteristiklerinin (11 madde) rekabet üzerindeki etkilerine ilişkin ifadelere yer 
verilmiştir. Katılımcıların bu sorulara 5’li Likert (1= Hiç önemli değil – 5= Son derece önemli) seçenekleri ile 
cevaplandırmaları istenmiştir. 

Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formuna bağlı kalınarak işletmelerin üst düzey 
yöneticileri veya sahiplerine gönderilmiş, bu işletmelerin 16’sından geri dönüş gerçekleşmiştir. Bir işletme anket 
formunu yeterli düzeyde cevaplandırmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.   

3. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ 

Verilerin analizi, 15 işletmenin anket formunda yer alan sorulara verdikleri cevaplara göre “SPSS for Windows 
15.0” yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Karabük ilinde demir çelik sektörün mevcut durumu ve rekabet gücü incelenmesinde ölçüt olarak işletme 
sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin verdikleri cevaplar dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda sorular ve 
bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler olan mutlak ve yüzde değerleri gösteren frekans tabloları 
hazırlanmıştır[9]. 

4. BULGULAR 

İşletmelerin demografik özellikleri ile ilgili bilgiler Çizelge 1.’de özetlenmiştir.  Çalışma kapsamına alınan 
işletmelerin en genci 3, en yaşlısı 74 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olup; bu işletmelerin ortalama yaşı 26.27 ± 
18.83’tir. Karabük ilinde faaliyet gösteren işletmelerin ortalama kapasiteleri 152.600±75.618 (min=15.000, 
max=1.200.000) tondur. İşletmelerin hukuki yapıları incelendiğinde, tamamına yakın kısmının aile şirketi 
şeklindeki şirketler olduğu (%93,3)’ sadece bir şirketin halka açık olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamına 
alınan işletmelerin %40,0’ında çalışan kişi sayısı “51–100” arasında, %26,7’sinde çalışan kişi sayısı “1–50” 
arasında, yine %26,7’sinde çalışan sayısı “101–200” arasında olup, sadece bir işletmede (%6,7) çalışan kişi 
sayısı 1.500 kişinin üzerindedir. Uzun ürünler üzerine yoğunlaşan işletmeler %60 oranıyla inşaat demiri, %46,7 
oranıyla profil, lama ve köşebent, %33 oranıyla filmaşin üretiminde bulunmaktadırlar. Sadece bir işletme bu 
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sektöre temel girdi olan kütük üretiminde bulunmaktadır. Bu işletmeler için en önemli hammadde unsurlarının 
%60 oranıyla kütük, gelmektedir (Çizelge 1.). 

Çizelge 1. İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler 

İşletmenin Hukuki Yapısı Sayı % 
İşletmelerin Ürettikleri 
Ürün Çeşitleri 
(İşletme=15) 

Sayı % 

 Halka Açık  1 6.7 Kütük  1 6.7 

 Aile Şirketi 14 93.3 Filmaşin  5 33.3 

Çalışan kişi sayısı Sayı % İnşaat Demiri  9 60.0 

1-50 4 26.7 Profil - Lama – Köşebent 7 46.7 

51 – 100 6 40.0 Sac/Ray/Metal tel, kare, vb.  1 6.7 

101 – 200 4 26.7 

İşletmelerin kullandıkları 
hammaddeler 
(İşletme=15) 

Sayı % 

 > 1,500 1 6.7 Kömür 1 6.7 

   Hurda 3 20.0 

   Kütük 9 60.0 

   Ray  1 6.7 

   Demir Cevheri 1 6.7 

 

İşletmelerin maliyetini etkileyen faktörlerin önem dereceleri Çizelge 2.’de verilmiştir. Çalışma kapsamındaki 
işletmelerin %86,7’si hammaddenin “son derece önemli” bir faktör olduğunu belirtirken, %13,3’de “çok önemli” 
bir faktör olarak nitelendirmiştir. Yine işletmelerin %80,7’si “enerjinin “son derece önemli” bir faktör olduğunu 
belirtirken, %13,3’de “çok önemli” bir faktör olarak nitelendirmiştir (Çizelge 2.).   

 

Çizelge 2. İşletme maliyetini etkileyen kalemlerin önem derecesi 

İşletme Maliyetini 

Etkileyen Kalemler 

İşletmeler (N=15) 

Hiç Önemli 

Değil 
Önemli Değil Önemli Çok Önemli 

Son derece 

Önemli 

S % S % S % S % S % 

Hammadde - - - - - - 2 13.3 13 86.7 

Enerji - - 1 6.7 - - 2 13.3 12 80.0 

İşçilik 1 6.7 1 6.7 5 33.3 2 13.3 6 40.0 

Nakliye - - - - - - 5 33.3 4 26.7 

Döviz Kuru - - 4 26.7 1 6.7 6 40.0 4 26.7 

Finansman - - 1 6.7 2 13.3 7 46.7 5 33.3 

Karabük ilinde faaliyet gösteren işletmelerin %78,6’sı (11) hammaddeyi iç piyasadan karşıladıkları, işletmelerin 
%21,4’ü (4) ise belirli oranlarda (%60, %80, %90) dış piyasadan karşıladıklarını belirtmişlerdir. Hammadde 
ihtiyaçlarını dış piyasadan karşıladıklarını belirten işletmelerin (%21,4), Karadeniz Ülkeleri ve Doğu Avrupa, 
Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu miktar büyüklüklerine göre sıraladıkları gözlemlenmiştir .  

 Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sadece %86,6’sı iç piyasaya yönelik üretim 
gerçekleştirirken; % 13,4’ünün dış pazarlara yönelik de üretimde gerçekleştirmektedirler. İhracatı olan 
işletmelerin üretimlerinin %80,9 iç pazara yönelik iken; %19,1’i dış pazarlara yöneliktir. İşletmelerin üretim 
yaptıkları dış pazar büyüklüklerine bakıldığında, Karadeniz Ülkeleri ve Doğu Avrupa ile Uzak Doğu ülkelerinin ilk 
sıralara yerleştikleri tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan işletmeler için rekabet gücüne ilişkin çeşitli faktörlerin işletmelere göre önem 
dereceleri ve önemliliklerin ortalamaları Çizelge 3’te verilmiştir.  

Çizelge 3’te “kalite” faktörlerine ilişkin 5 maddenin puan ortalaması 4.43±0.48’dür ve işletmeler tarafından 
hemen hemen “Son derece önemli” olarak değerlendirdiği görülmektedir. Devletin rolünü değerlendirmeye ilişkin 
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11 maddenin puan ortalaması 3.73±0,87 olup, işletmeler tarafından devletin rolü “Önemli” olarak 
değerlendirilmiştir. İşletmeler tarafından iç piyasa şartları “Önemli” olarak değerlendirilmektedir. İç pazar 
faktörlerine ilişkin 9 maddenin puan ortalaması ise 3.63±0.77 olarak bulunmuştur. Üretim ve ürünlerin 
kullanıldıkları alanlardaki teknolojik faktörlere ilişkin 2 maddenin puan ortalamasının 3.40±0.65 olduğu ve 
“Önemli” olarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Yeni pazarlara ulaşmaya ilişkin 8 maddenin puan ortalamasının 
3.09±0.82 olduğu ve “Önemli” olarak değerlendirildiği gözlemlenmiştir (Çizelge 3.). 

Çalışmada kalite bakımında rekabet gücünün sürdürülmesi için gerekli olan faktörlerin başında “standartlara 
göre üretim (%86,7) ve kalitede süreklilik (%80)” son derece önemli faktörler olarak belirlenmiştir. Devletin rolü 
bakımında rekabet gücünün sürdürülmesi için gerekli olan faktörlerin başında “teknik alt yapının hazırlanması 
(%60)” son derece önemlidir. İç pazar bakımından rekabet gücünün sürdürülmesi için gerekli olan faktörlerin 
başında “arz-talep dengesi (%46,7)” önemli faktör olarak belirlenmiştir.  Üretim ve tüketim alanlarında kullanılan 
teknoloji bakımından rekabet gücünün sürdürülmesi ile ilgili faktörlerin başında “çelik üretim teknolojisi (%60,0)” 
son derece önemli bir faktör olarak belirttikleri görülmüştür. Yeni pazarlara ulaşmak bakımında rekabetin 
sürdürülmesi için gerekli olan faktörlerin başında %40.0 “gümrük vergileri” son derece önemli, “kotalar” önemli 
faktörler olarak belirlenmiştir (Çizelge 3.). 

Çizelge 3. Rekabetçiliği Etkileyen Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İşletme Maliyetini Etkileyen 
Kalemler 

İşletmeler (N=15) 

Hiç Önemli 
Değil 

Önemli 
Değil 

Önemli 
Çok 

Önemli 

Son 
derece 
Önemli 

S % S % S % S % S % 

Kalite faktörleri (5 madde) Ortalama= 4,43 St.Sp.=0,48 

Standartlara uygun üretim   - - - - - - 2 13.3 13 86.7 

Müşteri odaklı üretim   - - 2 13.3 1 6.7 7 46.7 5 33.3 

Hammadde kalitesi - - 1 6.7 1 6.7 5 33.3 8 53.3 

Kalitede süreklilik - - - - - - 3 20.0 12 80.0 

Çalışanların eğitimi - - 1 6.7 2 13.3 6 40.0 6 40.0 

Yeni pazarlara ulaşma ile ilgili 
faktörler (8 madde) 

Ortalama= 3.09 St.Sp.=0.82 

Sertifikasyonlar ve Homologasyonlar 2 13.3 4 26.7 3 20.0 4 26.7 2 13.3 

Kotalar 2 13.3 4 26.7 6 40.0 2 13.3 1 6.7 

Tarifeler - - 7 46.7 - - 3 20.0 5 33.3 

Gümrük Vergileri   1 6.7 1 6.7 2 13.3 5 33.3 6 40.0 

Anti-Dumping Uygulamaları - - 6 40.0 4 26.7 1 6.7 4 26.7 

Yabancı Sermayeli Doğrudan 
Yatırımlar 

1 6.7 5 33.3 4 26.7 4 26.7 1 6.7 

Uluslararası anlaşmalarla sağlanan 
tavizler ve olanaklar 

1 6.7 5 33.3 2 13.3 3 20.0 4 26.7 

Uluslararası bazda büyük şirket 
birleşmeleri 

- - 4 26.7 4 26.7 5 33.3 2 13.3 

Teknolojik faktörler (2 madde) Ortalama= 3.40 St.Sp.=0.65 

Çelik Üretim teknolojisi  - - 1 6.7 3 20.0 2 13.3 9 60.0 

İnşaat, otomotiv ya da beyaz eşya 
gibi nihai kullanım alanlarındaki 
teknolojik gelişmeler 

2 13.3 6 40.0 - - 2 13.3 5 33.3 

İç Pazar faktörleri (9 madde) Ortalama= 3.63 St.Sp.=0.77 

Firmalar arası rekabet - - 2 13.3 4 26.7 3 20.0 6 40.0 

Pazardaki Firma Sayısı - - 3 20.0 4 26.7 3 20.0 5 33.3 

Arz & Talep Dengesi - - 1 6.7 - - 7 46.7 7 46.7 

Kapasite Kullanım Oranları - - 2 13.3 2 13.3 5 33.3 6 40.0 

Yan sanayinin desteklenmesi - - 5 33.3 4 26.7 2 13.3 4 26.7 

Yabancı Yatırımlar  3 20.0 2 13.3 7 46.7 3 20.0 - - 

Pazardaki Firmaların Pazar Payları - - 3 20.0 3 20.0 6 40.0 3 20.0 

Pazar Büyüklüğü ve İstikrarı - - 3 20.0 2 13.3 7 46.7 3 20.0 

Döviz Kuru ($/YTL & €/YTL) - - 5 33.3 1 6.7 4 26.7 5 33.3 
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Devletin rolü (11 madde) Ortalama= 3.73 St.Sp.=0.87 

Teknik Alt Yapının Hazırlanması  1 6.7 1 6.7 1 6.7 3 20.0 9 60.0 

Kurumsal Alt Yapının Hazırlanması  - - 1 6.7 6 40.0 6 40.0 2 13.3 

Sektörün yapılandırılması - - 3 20.0 4 26.7 3 20.0 5 33.3 

Teşvikler (Vergi indirimleri ve 
kolaylıkları, ucuz kredi ve 
sübvansiyonlar) 

- - - - - - 7 46.7 8 53.3 

Genel iş mevzuatının düzenlenmesi - - 3 20.0 6 40.0 3 20.0 3 20.0 

Dış Ticaret mevzuatının 
düzenlenmesi 

- - 3 20.0 2 13.3 8 53.3 2 13.3 

Vergilendirme  (Kurumlar V., KDV, 
ÖTV, Gelir V. vb.)   

- - 1 6.7 1 6.7 7 46.7 6 40.0 

Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesi - - 3 20.0 2 13.3 4 26.7 6 40.0 

Çevreyi Koruyucu Yaptırımlar - - 3 20.0 4 26.7 2 13.3 5 33.3 

Bankacılık ve Finans sisteminin 
düzenlenmesi 

- - 3 20.0 2 20.0 5 33.3 3 20.0 

Sigortacılık sisteminin düzenlenmesi 2 13.3 3 20.0 4 26.7 3 20.0 2 13.3 

5. TARTIŞMA 

Rekabet gücü, işletmenin benzer faaliyetleri gösteren diğer işletmelerden farklı olarak sahip olduğu özelliklerinin 
bir ifadesidir. Birçok alana temel girdi sağlayan demir-çelik sektöründe ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler 
iş hayatının şartlarını güçleştirmektedir. Uzun vadede faaliyetlerine devam etmek isteyen işletmeler sahip 
oldukları yeteneklerini geliştirmek durumundadırlar.  

Türkiye’de, kapasite ve üretim hacmiyle sayılı bir konumda olan Karabük ili sahip olduğu entegre ve haddehane 
tesisleriyle önemli bir demir-çelik üretim merkezidir. Karabük ilinde faaliyette bulunan işletmelerin mevcut 
rekabet güçleri ve rekabet güçlerine etki eden faktörler Türkiye genelinde yer alan demir-çelik sektöründeki 
diğer üretim işletmelerinin durumlarını da önemli derece de yansıtmaktadır.  

Karabük ilinde faaliyette bulunan işletmelerin tamamına yakın kısmı, aile işletmesi şeklinde çalışan işletmelerdir. 
Hatta Kardemir’de önceleri işçi olarak çalışanlar ve onların çocukları şimdilerde kendi işletmelerini 
yönetmektedirler denilebilir. Sektördeki bilgi birikimi nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır. Kardemir bu 
yönüyle sektörü yetiştiren bir okul niteliğindedir. Kardemir tarafından üretilen kütük Karabük’de bulunan 
haddehaneler tarafından işlenip, mamul haline getirilmektedir. Karabük ilinde demir-çelik sektörünün geleneksel 
uzun ürünlerin üretimi (sırasıyla inşaat demiri, profil-lama–köşebent ve filmaşin) devam etmektedir. Bu ürünlerin 
üretilmesinin en önemli nedenleri haddehaneler için önemli bir girdi olan kütük üretiminin Kardemir tarafından 
ilde gerçekleştiriliyor olmasının yanı sıra bu ürünlere olan talebin yüksek olmasıdır[10]. 

Karabük ilinde faaliyette bulunan işletmelerin maliyet unsurlarının başında hammadde ve enerji gelmektedir. 
Üretimleri için gerekli olan hammaddenin önemli bir kısmı iç piyasadan karşılanırken, bu alandaki hammadde 
açıklarını ithalat yoluyla gidermeye çalışmaktadır. Hammadde ihtiyaçları Karadeniz ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 
Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’dan karşılanmaktadır. İl’de faaliyet gösteren işletmeler daha çok yurt içi 
piyasalara yönelik üretimde bulunurken; dış piyasaların taleplerine de cevap vermektedirler. İhracat yapılan 
ülkelerin başında Karadeniz ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Uzak Doğu ülkeleri gelmektedir. 

İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürebilmek için önemli gördükleri faktörlerin başında “kaliteli üretim ve kalitenin 
sürekliliği” gelmektedir. Yüksek kaliteli ve katma değerli mamuller üretmek uluslararası ve ulusal piyasalarda 
geçerli bir rekabet unsurudur. Türk demir-çelik sektörü yüksek kapasite oranları ve kaliteli ürünleri bakımından 
uluslararası piyasalarda güçlü bir konumdadır. Çalışmaya katılan işletmelerde rekabet gücünün sürdürülebilirliği 
açsından kalite ve kalitenin sürdürülebilirliğini son derece önemli faktörler olarak değerlendirilmektedirler.  Bu 
durum işletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda sürdürülebilir üretim gerçekleştirmelerini olumlu yönde 
etkilemektedir.  

İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürebilmek için önemli gördükleri faktörlerin birisi de, “devletin teknik alt yapıyı 
hazırlaması”dır. Alt yapı yatırımlarının yetersiz olması, teşvik imkanlarının azlığı, ulaştırma giderlerin fazla 
olması, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştığı sorunların başında gelmektedir. Türkiye’nin gelecekti 
bu konumunu güçlendirmesi,  yatırım ortamını geliştirmesine ve fiziki alt yapısı için gerekli büyük yatırımları 
gerçekleştirmesine bağlıdır.  

İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürmek için önemli gördükleri faktörlerin diğer, “arz talep dengesi”dir. Ağırlıklı 
olarak uzun çelik üreticisi olan Türkiye’de bu ürünlerin üretimi 2010 yılında toplam çelik üretiminin %75’ini 
oluşturmaktadır. Türkiye’de inşaat faaliyetlerinin büyüklüğü nedeniyle uzun çelik ürünlere yönelik talep güçlü 
olmuş, bunun sonucunda yassı çelik üretiminde açık oluşmuştur. Ancak beklenen büyüme öngörüsünün 
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gerçekleşmemesi ve özellikle ekonomik krizler nedeniyle inşaat sektörünün büyüme beklentilerinin gerisinde 
kalması sektörde uzun ürünlerde kapasite fazlasına yol açmıştır. Bunun sonucunda da demir-çelik üreticiler, yurt 
içi talep değişmelerinden karşı ciddi biçimde etkilenmişlerdir. Bu çalışmaya katılan işletmelerde iç piyasadaki 
talep değişmelerinden ciddi anlamda etkilendiklerini vurgulamışlardır.  

İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürmek için önemli gördükleri faktörlerin dördüncüsü çelik üretim teknolojisinin 
yakından takibidir. Son yıllarda küreselleşme ve hızlanan teknolojik gelişmeye bağlı olarak rekabet kavramı yeni 
bir boyut kazanmış, ucuz işgücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet anlayışının yerine uluslararası piyasalarda, 
ihtisaslaşma çerçevesinde dünya piyasalarına açılma ve üretim teknolojisini geliştirme önem kazanmıştır. 
Hammaddeden nihai ürüne kadar, müşteriye ürünün zamanında, kaliteli ulaştırılması için üretim teknolojisindeki 
yenilikler yakından takip edilmelidir. Demir- çelik sektöründe gerek ulusal gerekse uluslar arası piyasalarda yer 
alan diğer işletmelerle rekabet edebilmek için işletmelerin ileri üretim teknolojisine sahip olması oldukça 
önemlidir. Elde edilen bulgularda bu görüşü destekler niteliktedir.  

İşletmelerin rekabet güçlerini sürdürmek için önemli gördükleri faktörlerin sonuncusu olarak “dış piyasalara 
ulaşmada gümrük vergileri” gelmektedir. Gümrük vergileri, kotalar ve kambiyo mevzuatı piyasaya girebilme 
olanaklarını önemli ölçüde etkilemektedir. Gümrük vergileri ve iç vergiler demir-çelik ürün maliyetlerini artırarak 
dış piyasalarda satılabilme durumlarına olumsuz etki etmektedir. Uyulması gereken mevzuatlar ve standartlar 
maliyeti artıracağı gibi dış pazarlara kabul şansını da azaltacaktır. Görüşme yapılan işletmelerin görüşleri de bu 
durumu doğrulamaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki birçok gelişme iş hayatının şartlarını 
değiştirmektedir. Sürekli ve hızlı bir şekilde değişim gösteren çalışma şartları işletmelerin esnek ve çevik 
olmalarını gerektirmektedir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteyen işletmeler, faaliyetlerinde 
alışılmışın dışında, rakiplerinde olmayan çeşitli yeteneklere sahip olmak zorundadırlar. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunmak mümkündür; 

- Hem uzun hem de yassı ürünlerde katma değeri yüksek ürünlere yönelmek,  

- Vasıflı çelik üretim yollarını araştırmak ve bu konuya yönelik politikaların oluşturulması, 

- Kütük demir ihracatını kısıtlama getirme ve kalite standartlarına uygun kütük demir ithalatını kolaylaştırma, 

- Üretilen ürünlerin nakliye maliyetini azaltmak amacıyla demir yolu ve deniz yolu ulaşım yatırımlarının 

geliştirilmesi, 

- Enerji fiyatlarında devlet desteğinin sağlanması, 

- Çelik üreticilerinin hurda toplama ve işleme tesisi kurmaları konusunda teşvik edilmesi 

- Türkiye’de kalitesiz ve ucuz hammadde ithalatını engelleyici bir mekanizmanın oluşturulması önerilebilir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, demir çelik sanayi ve ana metal sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi incelenmiştir. 
Demir çelik ülke ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oynamasının yanı sıra ülkelerin ekonomik gelişme 
düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Birçok sektöre girdi sağlayan 
bu sektörün, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1990, 1998 ve 2002 yıllarında yayınlanmış olan girdi-çıktı 
tabloları kullanılarak diğer sektörlerle olan ilişki derecesi yıl bazlı karşılaştırmalı hesaplanmış ve analiz edilmiştir. 
Bu amaçla çalışmanın, demir çelik sektörüne yönelik yapılacak olan yatırımlar, uygulanacak politikalar veya 
alınacak stratejik kararlar için yol gösterici olması hedeflenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Girdi-Çıktı Analizi, Demir Çelik Sektörü 

 

 
AN INPUT OUTPUT ANALYSIS OF IRON STEEL AND BASIC 

METAL INDUSTRY 
 

ABSTRACT 

 
In this study, iron and steel industry and basic metal industry’s  location and importance of Turkey's 
economy were examined. Iron and steel industry plays a major role in the country's economical development, 
and is recognized as an important indicator for classification for economical development level as well. 
Providing input for many industries of this sector, relationship with other sectors and comparative analysis has 
been calculated with input-output tables of Turkey Statistical Institute by the years 1990, 1998 and 2002. For 
this purpose, the study, will be held for the iron and steel industry investments policies, or will be  guide 
for strategic decisions aimed for. 
 
Key Words: Input-Output Analysis, Iron and Steel Sector 
 

1. Giriş 
 
Demir çelik sanayinin, hammadde veya işlenmiş olarak ekonomiye direk katkısı olduğu ve birçok sektöre temel 
girdi sağladığı için ana metal sanayinin önemli bir alt sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya mineral 
üretimini incelediğimizde 2010 yılı demir cevheri üretimi 2.400.000bin ton ile ilk sırada yer almaktadır [1]. 2009 
yılı sektör raporlarına göre dünya demir çelik üretiminde %46,3’lık en büyük paya sahip ülke Çin olurken, %2,1 
ile Türkiye ise 10. sırada yer almaktadır [2]. Bu sebeple Demir-Çelik sektörünün Türkiye ekonomisinde rolü 
büyüktür. Türkiye ekonomisinde yer alan önemli sektörlerden biri olarak belirtmiş olduğumuz demir çelik 
sektörünün, ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle ilişkisini ve önemini, girdi-çıktı tablolarını kullanarak 
belirlenmeye çalışacağız. Girdi-çıktı tabloları, ekonominin yapısal analiz ve planlamasından, milli gelir 
rakamlarının hesaplanmasına, üretim, talep, fiyat, maliyet, yatırım, verimlilik ve duyarlılık analizleri gibi birçok 
alanda kullanılabilmektedir [3].  
 
Bu çalışmanın özünde, demir çelik sektörü girdi-çıktı tabloları kullanılarak ve Leontief’in girdi-çıktı analizinden 
faydalanılarak, gerek demir çelik sektörünün diğer sektörlerle, gerekse kendi içindeki ilişkisi incelenerek çeşitli 
sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Demir çelik sektöründe böyle bir uygulamanın ilk defa yapılması açısından 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, TUIK tarafından yayınlanan 1990, 1998 ve 2002 yılı girdi-çıktı tablosu 
karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. 1990 ve 1998 yılları girdi-çıktı tablolarında, demir çelik sektörü, ana metal 
sanayi alt sektörü olarak yer alırken, 2002 yılında demir çelik sektör ayrımı yapılmadan ana metal sanayi olarak 
yer almıştır. 
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2. Literatür 
 
Literatürde, girdi çıktı analizi ile ilgili olarak yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda, ülkelerin 
makro düzeyde ekonomileri incelenebildiği gibi, mikro seviyede de gerek sektör bazlı gerek bölge bazlı çeşitli 
araştırmalarda kullanıldığı görülmüştür. Genellikle ayrıştırma modeli, çarpan katsayıları hesaplanması, faktör 
yoğunluğunun tespiti, Leontief ters matris hesaplanması, ileri ve geri bağlantı etkileri gibi analizler bu 
çalışmalarda yer almaktadır. Entegre yaklaşımlarda ise son zamanlarda bulanık mantık, ağ teorisi v.b. 
uygulamalarla karşımıza çıkmıştır.  
 
Literatürü incelediğimizde girdi çıktı analizinin temelleri Leontief tarafından atılmış ve 1919-1929 yılları süresince 
test edilmiştir. 13x13’lük bir girdi-çıktı matrisi ile başlayan çalışma, ara talep, nihai talep ve yıl bazlı (dinamik) 
çalışmalarla devam edilerek tamamlanmıştır. Leontief ‘in çalışmalarını Hoffenberg (1929-1937), Harold J. 
Barnett (1950), Evans ve Hoffenberg (1951) takip etmiştir [4]. Literatürde ülke/bölge içinde ve ülkeler/bölgeler 
arası birçok çalışma mevcuttur. Sadece belli bir sektör veya grup sektörler seçilerek de çalışmalar yapılmıştır. 
Örneğin 2009 yılında Özdil ve ark. yapmış olduğu çalışmada Kırgızistan ekonomisi 2006 yılı tabloları 
kullanılarak girdi-çıktı analizi yaklaşımıyla incelenmiştir. İleri ve geri bağlantı etkilerine göre her iki etkinin yüksek 
olduğu kilit sektörler belirlenmiştir. Bunlar; Kok kömürü, Petro-kimya, Kimya, Lastik ve Plastik Üretimi, Diğer 
Metal Olmayan Mineral Üretimi, Maden (metal) Sanayi, Hazır (işlenmiş) Maden Mamulleri Üretimi, Makine ve 
Teçhizat Üretimi, İnşaat, Mali Faaliyetler (aracılık, arbitraj) sektörler olarak tespit edilmiştir [5]. 

 

Sektör bazında yapılan uygulamalardan biri 1997 yılında Konjin ve ark. tarafından yapılmıştır. Çalışmada demir, 
çelik ve çinko malzeme akışlarının uygulamaları, girdi çıktı analizi yaklaşımıyla incelenmiştir. Malzeme akışıyla, 
enerji kullanımı üzerinde durulan uygulama 1990 yılı verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Genel sektör analizi 
yapıldıktan sonra alternatif enerji teknolojisi olan Kömür enjeksiyon süreci önerilmiş ve bu yöntemin 
avantajlarından bahsedilmiştir. Yapılan süreç uygulaması sonucunda aynı üretim miktarı gerçekleştirilirken, 
kömür, nükleer enerji, doğal gaz v.b. birçok enerji kaynağının kullanımında azalma olduğu tespit edilmiştir [6]. 
Yine Condur ve Evrimoğlu 2007 yılında Türkiye madencilik sektörü üzerine bir girdi çıktı analizi incelemesi 
yapmışlardır. 1996 yılı girdi çıktı tabloları kullanılarak hazırlanan toplulaştırılmış tablo analiz edilmiştir. 
Ekonomide on sektör olduğu varsayılmış, madencilik sektörünün tabloda incelenen 9 sektör altında incelenmiş, 
madencilik dışında kalan 8 sektör ise tarım, hizmetler, imalat, enerji, inşaat sektörleriyle birlikte “Diğer” sektörü 
adı altında toplulaştırılmıştır. “Kok fırını ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörünün payı diğer madencilik 
sektörlerinden yüksek olup, endüstriler arası yapıyı en fazla etkileyen ve ekonomiyi harekete geçiren sektör 
olarak tespit edilmiştir [7]. 
 
Eşiyok [8] tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada, Türkiye ekonomisindeki üretimin, ihracat ve ithalata 
bağlılığı girdi çıktı analizi yöntemiyle incelenmiştir. 1996-2005 yılları arasında DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) 
tarafından yayınlanan tablolar kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre, elektronik sektöründe 
%76,6; demir-çelik sektöründe %69,5; demir dışı metaller sektöründe %69,5 gibi oldukça yüksek oranlarda 
bağımlılığın olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, 100 birimlik ihracat için elektronik sektöründe 76,6 birim, 
demir-çelik sektöründe 69,5 birim, demir-dışı metaller sektöründe 69,5 birim gibi yüksek oranlarda ithal girdi 
kullanıldığı tespit edilmiş. Bu bulgular ise, söz konusu sektörlerin giderek ithalata bağımlı bir yapı sergilediğini 
göstermiş kanısına varılmıştır. Çalışkan ve Aydoğuş [9] 2011 yılında 25 sektörü toplulaştırarak, 8 ana sektör 
elde etmiş ve 1985-2002 yılları arasındaki Türkiye ekonomisinin dışa açık büyümeye yönelik politikalarının kısa 
ve uzun dönemde beklenen etkiyi gösterip göstermediğini tespit edebilmek için Syrquin modelini kullanmışlardır.  
Bulgulara göre, 1980 sonrasında uygulanan dışa açık sanayileşme politikalarının kısa dönemde etkili 
olamadığını, uzun dönemde ise göreli olarak daha etkili olmakla birlikte, özellikle ara girdi kullanımında dışa 
bağımlılık sorunu yarattığı tespit edilmiştir. 
 
Türkiye ekonomisindeki yapısal değişimi, girdi çıktı analizi yöntemiyle 2004 yılında inceleyen Tunç [10], 
1985,1990 ve 1996 yılı girdi çıktı tablolarını kullanmıştır. Dönemleri, 1985-1990 ve 1990-1996 biçiminde iki alt 
döneme ayırarak yapısal ayrıştırma analizi çerçevesinde incelemiştir. Tablolarda yer alan 97 sektör, 25 sektör 
olarak toplulaştırılmıştır. Demir-çelik sektörünün 1985 yılında %2,5, 1990 yılında %2,9 ve 1996 yılında %2,3’lük 
bir üretim payına sahip olduğunu tespit etmiştir.  
 

3. Girdi-Çıktı Analizinin Teorik Yapısı ve Önemi 
 
Girdi çıktı tablolarının asıl kullanılma amacı endüstriler arası bağınlaşma yapısının incelenmesi ve bu 
bağınlaşmanın ülke ekonomisi üzerindeki etkisini incelemektir. Geçmişten günümüze ekonominin sürekli 
büyümesi ve daha karmaşık hale gelmesi, ekonomik bilgilerin güncel hayatta değerlendirilmesini ve 
uygulanabilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu tip çalışmaların gerçekleşebilmesi için teorilere uygun modeller 
geliştirilmelidir. İşte bu yüzden ekonominin en önemli dinamiği olan endüstriler arası ilişkiler mutlaka incelenmeli 
ve sonuçlar gözlenmelidir. Girdi çıktı tabloları ayrıca ekonomide üretim ve tüketim dinamikleri arasındaki 
ilişkilerin gözlenmesinde önemli bir araçtır.  
 



Kelek, F. Ve Gökalp, B. 

1215 

 

3.1. Modelin Varsayımları 
 
Girdi çıktı modelinin temel varsayımları; sektörlerin sabit girdi oranlarına sahip olmaları, üretimde girdiler arası 
ikamenin olmaması, üretimde ölçeğe göre sabit getiri koşullarının geçerli olması, birleşik ve yan ürünlerin 
bulunmaması ve dışsal ekonomiler ile dışsal maliyetlerin olmaması seklindedir. Basitleştirici varsayımlar 
aşağıdaki gibidir; 

 Ekonomide N tane tek homojen mal veya hizmet üreten sektör vardır. 

 Ekonomi kapalı bir ekonomidir. 

 Temel girdiler yalnızca emek ve sermayeden oluşur.  

 Model durağan statik bir yapıdadır. Değişkenler belirli i zaman dilimi üzerinden alınmıştır. İzleyen 
dönemlerin neden olacağı değişimler göz önüne alınmaz. 
 
Temel girdi çıktı modelleri esas itibari ile fiyat üzerinden kurulur. Neo klasik teorideki denge koşulları bu 
modeller için de geçerlidir. Bu anlamda modelin birçok varsayımı mevcuttur. 
 

3.2. Temel Girdi Çıktı Modelinin Genel Notasyon ve Matematiksel İfadesi 
 

iX = i. sektörün fiziki çıktı (üretim) miktarı (ton, 

metre, vs..)  

iP  = i. sektörde üretilen malın fiyatı(TL/ton,) 

ii XP =i. sektörde üretilen çıktının değeri 

ijX = i. Sektörün j.sektöre verdiği i.çıktı miktarı 

iC = i. çıktının özel tüketim için kullanılan miktarı 

iZ = i. çıktının özel yatırım için kullanılan miktarı 

iG = i. Çıktının kamu nihai kullanım için kullanılan 

miktarı 
 

iS = i. çıktının stok değişimine giden miktarı 

iY = i. çıktının toplam yurtiçi nihai kullanım miktarı 

jL = j. sektörde kullanılan toplam işgücü miktarı 

(işgünü) 

jK = j. sektörde kullanılan toplam sermaye miktarı 

jW = j. sektörde işgücünün fiyatı(TL/gün) 

jR = j. sektörde emek-dışı temel girdinin 

(sermayenin) fiyatı 

Yukarıdaki notasyonlar kapalı bir ekonomide oluşturulacak olan Girdi-Çıktı Model tablosunun bileşenlerinin 
kısaltılmış ifadeleridir [11]. 
 
Girdi Çıktı tablosunun satırlarından hareketle, temel girdi-çıktı modelinin “miktar sistemi oluşturulabilir. Kapalı 
sistem varsayımına göre her sektörün arzı yurt içi üretime, toplam talebi ise ara talep ile yurtiçi nihai talebin 
toplamına eşittir. Satırdan hareketle tipik i sektörünün arz-talep denge denklemi aşağıdaki gibidir; 

iiijijii YPXPXP           )1()....2,1( NiZCY iii 
  
 

Denklemin sağ yanı YPXP iijij    i. sektörde üretilen çıktının parasal değerini, sol yanı ii XP  ise toplam 

talebin parasal değerini verir [12]. 
Diğer yandan tablonun sütunlarından hareketle Denge fiyat sistemi oluşturulabilir. Sektörde üretim maliyeti 
sektörün çıktısının değerine eşit olmak zorundadır. J sütunundan hareketle; 

jjjjijiiii KRLWXPXP                                          (2)
 

Yukarıdaki iki denklemde ekonominin denge durumunda olduğu varsayılarak ayrı ayrı çözülerek miktar ve fiyat 
sistemi hesaplanabilir. 
 

3.3. Temel Girdi Çıktı Modelinin Miktar (Üretim) Çözümü 
 
Eğer yukarıdaki 1’nolu denklemde fiyatları kaldırırsak, aşağıdaki gibi bir denklem elde edilir.

iijji YXX         i=1,.......N                                                          (3) 

Denklem bu hali ile reel üretim talep eşitliğini ifade eder. Model varsayımına göre bir sektörün ara girdi kullanım 

miktarı yalnızca o sektörün çıktısının doğrusal bir fonksiyonudur. Bu nedenle ara girdi değişkenleri ijX  , girdi 

katsayıları ija   ve çıktı iX cinsinden ifade edilebilir. 

jijij XaX     bu ifadeyi 3.denklemde yerine koyarsak                                            (4) 

0ijijji YXaX   ifadesini elde ederiz.                                                            (5) 
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Temel girdi-çıktı modellerinin çözümlerinden iki tanesi yaygın kullanılır. Bunlar iteratif ve ters matris yöntemidir. 
Biz çözümlerimizde ters matris yöntemini kullanacağız. 
X=AX+Y0                                                                    (6) 
X=Nx1 boyutunda üretim sütun vektörünü 
A=(aij)=NxN boyutunda girdi katsayıları matrisini 
Y0=Nx1 boyutunda, dışsal nihai talep vektörünü gösterir. 
Girdi katsayıları matrisi (A), birim çıktı başına gerekli minimum ara girdi miktarlarını gösteren doğrudan girdi 
katsayılarından oluşmaktadır. Girdi katsayıları üretim tekniği tarafından belirlendiği için A matrisine teknoloji 
matrisi veya yapısal matris adı da verilmektedir [13]. 
6’nolu denklemi nihai talep vektörü yalnız kalacak şekilde yeniden düzenlersek nihai çıktı çözüm denklemine 
ulaşırız.         
      X=(I-A)

-1
Y0                                                                                (7) 

Aşağıdaki tablonun bileşenlerini açıklayarak notasyon ile belirtelim. Tekrar bu notasyonlar ile girdi-çıktı 
modelinin denklemini tablomuza göre oluşturalım. 
e: Nihai tüketim harcaması 
j: gayrisafi sermaye oluşumu 
k: ihracat 
Y: nihai kullanım(Nihai Talep) 
X: toplam kullanım 
X= (I-A)

-1
Y 

R=(I-A)
-1

 Leontief ters matrisi, Birim matristen A matrisinin farkının tersine eşittir. 
Y=e+j+k 
X= (I-A)

-1
(e+j+k)                                                                         (8) 

X= e(I-A)
-1

+j(I-A)
-1

+k(I-A)
-1  

                                                      (9) 
X=R*e+R*j+R*k 
 
Ekonominin denge durumunda olabilmesi için tüm sektörlerde toplam talep toplam arza eşit olmalıdır. Tablodan 
da anlaşılacağı üzere toplam talep ve toplam arz birbirine eşittir. Sektörel arzlar da kapalı ekonomi 
varsayımından dolayı yurtiçi üretime eşittir. Tüm sektörlerde arz ve talep eşitliği aynı anda sağlandığı için 
ekonomi dengededir. Sektörel denge üretim değerlerinin bulabilmek için öncelikle girdi katsayıları matrisini (A) 
daha sonra Leontief Ters Matrisini (I-A)

-1
 bulunarak nihai talep vektörü Y0

 
 ile  işleme konur [16.] A matrisi 

elemanları;  
        X1 ve X2,  tabloda X1 ve X2 satırına ait üretim(arz) toplamlarıdır. 
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4. Toplulaştırılmış Ana Metal Sanayi Sektörü Üzerine Bir Uygulama 
 
Bu kısımda TUİK tarafından 1990,1998 ve 2002 yıllarında hazırlanan Türkiye Ekonomisinin Girdi Çıktı 
Tablolarından yararlanılarak ana metal sanayi ve 1990,1998 yılı içinde demir-çelik sektörünün yapısı 
incelenerek, sektörler hakkında detaylı bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır. Girdi-çıktı tabloları ile ilgili olarak 
toplulaştırma, analizlerde çok kullanılan bir metottur. Çalışmada sadece özet tablolara yer verilecektir. 
Toplulaştırmada kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibi verilmiştir. Toplulaştırma “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin 
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması” (ISIC-Rev.3) İmalat sanayi sınıflamasına göre yapılmıştır.  

X= (I-A)
-1

Y formülünü kullanarak denge üretim değerleri bulunmuş ve Leontief Ters Matrisinin doğruluğunu test 

edilerek, yapılan çalışmanın güvenli bir şekilde sürdürülmesi sağlanmıştır. Temel girdi-çıktı modelinde denge 
üretim çözüm denkleminin birinci farkı alınarak sektörel ve ekonomi çapında üretim çoğaltanları bulunabilir. 
Toplumun tüketim eğilimi ne kadar yüksek olursa, çoğaltan katsayısı o kadar yüksek olacaktır. Yani herhangi bir 
sektörün nihai talebindeki 1 birimlik artışın yol açtığı sektörel üretim artışını Leontief ters matrisinin sütunundaki 
katsayılar, ekonomideki toplam üretim artışını ise sütun toplamı verir. Bu matrisin sütun toplamları olduğu gibi 
satır toplamları da büyük öneme sahiptir. Tüm sektörlerin nihai taleplerinde meydana gelen 1 birimlik artış, 
herhangi bir sektörün üretiminde meydana gelen artışı, Leontief ters matrisinde sektöre ait satırın toplamı verir. 
Tüm sektörler için sektörel ve ekonomik çoğaltan katsayıları hesaplanarak, sıralanmıştır. Demir Çelik, Demir 
Çelik Sanayi Hariç Ana Metal Sanayi ve Ana Metal Sanayi için hesaplanan çoğaltan etki sıraları aşağıdaki özet 
tabloda verilmiştir. 2002 yılında Ana Metal Sanayi iç sınıflandırması yapılmadığı için hesaplanamamıştır. 
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Tablo.1 Toplulaştırılmış Sektör Kısaltmaları 

NO KISALTMA AÇIKLAMA NO KISALTMA AÇIKLAMA 

1  A 
Tarım, Ormancılık, 
Hayvancılık ve Balıkçılık 

17  OA 
Demir Çelik Dışındaki Ana Metal 
Sanayi 

2  B Madencilik ve Taşocaklığı 18  P 
Makine ve Teçhizat hariç Metal 
Eşya Sanayii 

3  C 
Gıda Ürünleri ve İçecek 
İmaları 

19  PA B.Y.S Makine ve Teçhizat imalatı 

4  D Tütün Ürünleri İmalatı 20  QA Diğer ulaşım araçlarının imalatı 

5  E Tekstil Ürünleri İmalatı 21  QB 
Motorlu Kara Taşıtı, römork ve yarı 
Römork imalatı 

6  F Giyim Eşyaları İmalatı 22  QC 
Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem 
Makineleri imalatı 

7  G Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 23  R 
Elektrik, Gaz, su üretimi ve 
Dağıtımı 

8  H 
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar 
ürünleri imalatı  

24  S İnşaat 

9  HA 
Mobilya imalatı. B.Y.S diğer 
imalatlar 

25  Ş 
Motorlu Kara Taşıtı, römork ve yarı 
Römork imalatı 

10  I Kağıt ve kağıt ürünleri  26  T 
Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri 
Faaliyeti 

11  J Basım, yayım ve ciltçilik 27  U Taşımacılık 

12  K 
Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
İmalatı 

28  V Posta ve Telekominikasyon 

13  L 
Kok Kömürü ve Rafine edilmiş 
Petrol İmalatı 

29  Y Finans ve Sigorta Hizmetleri 

14  M 
Plastik ve Kauçuk Ürünlerin 
imalatı 

30  YA Kişisel Hizmetler 

15  N 
Metalik olmayan diğer 
Minerallerin imalatı 

31  Z 
Kamu Hizmetleri, Hizmetler ve 
Diğer faaliyetler 

16  O 
Demir Çelik Ana Metal Sanayi 
(İçermeyende Ana Metal 
Sanayi) 

32  ZA Konut Sahipliği 

 
 

Tablo.2. Ters matris satır ve sütun toplamları 
 

YIL 1990 1998 2002 

SEKTÖR Sektörel Ekonomik Sektörel Ekonomik Sektörel Ekonomik 

Demir Çelik Sanayi 1 5 10 6 -  - 

Demir Çelik Hariç 
Ana Metal Sanayi 

3 4 23 10 - - 

Ana Metal Sanayi 2 1 13 2 17 4 

 
Analizi yapılan 32 sektör üzerinden Ana Metal Sanayi ekonomik çoğaltan etkisi en yüksek sektörler arasında 
olup, 1990 yılında 1. Sırada, 1998 yılında 2. Sırada ve 2002 yılında 4. Sırada yer alacak şekilde gerçekleşmiştir. 
Yine Demir-Çelik Sanayi 1990’lı yıllarda 5., 1998 yılında 6. Sırada yer almıştır. Sektörel çoğaltan etkisini 
incelediğimizde, herhangi bir sektörde 1 birim talep artışı olduğunda Ana Metal Sanayi artışı 1990 yılında 2. 
Sırada gerçekleşirken, 1998’de 13. Sırada ve 2002’de 17. Sırada gerçekleşmiştir. Demir Çelik sektöründe ise bu 
durum 1990’da birinci sırada artış gösterirken, 1998’de 10. sırada artış görülmüştür. 
 
Temel girdi olarak faktör gereksinimleri sektörlerin çıktıları ile doğru orantılıdır. Durağan model çerçevesinde bu 
olanaklıdır. Bu sebepten dolayı toplam ve faktör gereksinimleri tablodan bakılarak üretim çıktıları aynı metotla 
çözülür. Beklenen üretim düzeyini gerçekleştirmek için faktör yoğunluğu katsayıları aracılığı ile faktör 
gereksinimi hesaplanabilir. 
. 
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Tablo.3 1990-2002 Yıllarına Göre Toplam Ara Tüketim Üzerine Sektörel Etkiler 
 

 

 

Tablo.4 1990-2002 Yıllarına Göre Gayri Safi Katma Değer Üzerine Sektörel Etkiler 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tablo.5 1990-2002 Yıllarına Göre İthalat Üzerine Sektörel Etkiler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nihai talepteki 1 birim artış ile Demir Çelik Sektörünün ara tüketime etkisi 1990 yılında, 1998 yılına göre daha 
fazla gerçekleşmiştir. Demir Çelik Sanayi’nin gayri safi katma değere etkisi 1998 yılında azalırken, ithalata etkisi 
artmıştır. Ancak genel Ana Metal Sanayinin tüketime, gayrisafi katma değere ve ithalata olan etkisinin 2002 
yılında artış gösterdiği tespit edilmiştir.  
 
Endüstriyel bağınlasma, kısaca bir ekonomi içindeki sektörlerin birbirilerinden mal ve hizmet alışverişi 
yapmalarıdır. Bağınlasmanın iki yönü vardır. Bunlardan birincisi ileri bağıntı etkisidir, yani sektörün çıktısının ara 
mal olarak kullanılan kısmının, toplam çıktısına oranıdır. İkincisi ise geri bağıntı etkisidir, yani sektörlerin kendi 
üretimini gerçekleştirmek için kendinden ve diğer sektörlerden kullandığı ara malın toplam çıktısına oranıdır. Bir 
diğer baygınlaşma yapısı ise toplam ileri ve geri bağıntılardır. Sektörlerin doğrudan ve dolaylı tüm bağıntıların 
toplamına, toplam bağıntı etkileri adı verilir. Eğer toplam ileri bağıntıları ve toplam geri bağıntıları hesaplanan 
baz değere bölünürse, ileri ve geri toplam bağlantı endeksleri bulunur.  
 
Ana metal sanayi geri bağıntı endeks değerine, yani sektörlerin kendi üretimini gerçekleştirmek için kendinden 
ve diğer sektörlerden kullandığı ara malın toplam çıktısına oranına göre 90’da 1.,98’de 2. Ve 2002’de 4. Sırada 
yer almıştır. Demir-Çelik Sanayi ise sırayla 5. Ve 10 sırada karşımıza çıkmaktadır. İleri bağıntı endeks sırasına 
yani sektörün çıktısının ara mal olarak kullanılan kısmının, toplam çıktısına oranına göre 32 sektör içinde Ana 
metal sanayi 22.,13. Ve 17. Sırada, Demir Çelik sektörü ise 1. Ve 16. Sırada gözlemlenmiştir.  
 
Dağılım ölçülerini incelemenin amacı kilit roldeki sektörlerin ekonomiye ne ölçüde dengeli ve ya dengesiz 
değildir. Biz genel gösterim amacı ile tüm sektörlerin dağılımı vereceğiz. Ama yorumumuzu belirlediğimiz 
sektörler üzerinde yapacağız. Burada önemli nokta dağılım ölçülerinin değerlerinin “1”’e yakın olması 
gerekmektedir. Eğer kilit sektörler için böyle bir durum yoksa “1”’e yakın olanı diğerlerine göre ekonomide 
dengeli dağıldığını varsayacağız. 

  TOPLAM ARA TÜKETİM 

SEKTÖR 
1990 

SÜTUN 
1998 

SÜTUN 
2002 

SÜTUN 

Demir Çelik 
Sanayi 

1,66578 0,45250 - 

Demir Çelik Hariç 
Ana Metal Sanayi 

1,47050 0,86944 - 

Ana Metal Sanayi 1,62745 0,69139 0,87194 

  GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER 

SEKTÖR 
1990 

SÜTUN 
1998 

SÜTUN 
2002 

SÜTUN 

Demir Çelik 
Sanayi 

0,51016 0,26870 - 

Demir Çelik Hariç 
Ana Metal Sanayi 

0,42407 0,61712 - 

Ana Metal Sanayi 0,53286 0,36482 0,38963 

  İTHALAT 

SEKTÖR 
1990 

SÜTUN 
1998 

SÜTUN 
2002 

SÜTUN 

Demir Çelik 
Sanayi 

0,48984 0,71992 - 

Demir Çelik Hariç 
Ana Metal Sanayi 

0,57593 0,35731 - 

Ana Metal Sanayi 0,46714 0,61669 0,59247 
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Tablo.6 1990-2002 Yıllarına Göre İleri ve Geri Bağıntı Etki Seviyeleri ve Sıraları 
 

YIL 1990 1998 2002 

SEKTÖR GERİ İLERİ GERİ İLERİ GERİ İLERİ 

Demir Çelik 
Sanayi 

1,647 1,338 1,120 1,136 - - 

Demir Çelik Hariç 
Ana Metal Sanayi 

1,714 1,240 0,901 0,906 - - 

Ana Metal Sanayi 2,462 1,328 1,650 1,051 1,696 0,982 

       

YIL 1990 1998 2002 

SEKTÖR GERİ İLERİ GERİ İLERİ GERİ İLERİ 

Demir Çelik 
Sanayi 

5 1 10 16 - - 

Demir Çelik Hariç 
Ana Metal Sanayi 

4 3 16 17 - - 

Ana Metal Sanayi 1 22 2 13 4 17 

 
Tablo.7 1990-2002 Yıllarına Göre Ana Metal Sanayi İleri ve Geri Dağılım Ölçüleri 

 

İLERİ GERİ DAĞILIM ÖLÇÜLERİ 

YIL   1990 1998 2002 

SEKTÖR SIRA İLERİ GERİ  İLERİ  GERİ  İLERİ  GERİ 

G 1  1,080 0,838 1,090 0,864 1,121 0,862 

E 2  1,016 0,948 0,954 0,924 0,982 0,956 

Z 3  1,000 1,000 1,000 1,000 0,926 0,806 

H 4  0,956 0,871 1,096 0,956 1,009 0,779 

QB 5  1,071 0,898 0,895 0,877 1,007 0,840 

QA 6  1,025 0,754 1,005 0,953 0,996 0,845 

O 7  0,868 1,035 0,841 1,025 0,783 0,991 

 
Tablo.8 1990-2002 Yıllarına Göre Demir Çelik ve Demir Çelik Olmayan Metal Sanayi  İleri ve Geri Dağılım 

Ölçüleri 

İLERİ GERİ DAĞILIM ÖLÇÜLERİ 

YIL   1990 1998 

SEKTÖR SIRA  İLERİ  GERİ  İLERİ  GERİ 

Z 1  1,000 1,000 1,000 1,000 

OA 2  1,025 1,090 0,873 0,964 

I 3  1,020 0,969 0,945 0,969 

E 4  1,016 0,948 0,954 0,948 

QB 5  1,069 0,891 0,998 0,891 

G 6  1,080 0,839 1,090 0,839 

H 7  0,956 0,872 1,096 0,872 

ZA 8  1,000 0,916 0,939 0,916 

O 9  0,903 0,980 0,902 0,973 

 
İncelemiş olduğumuz 32 sektör içinden ana metal sanayi ortalamalara göre 7. Sırada ekonomide dengeli bir 
dağılıma sahip olduğu, Demir çelik hariç ana metal sanayinin demir çelik sektörüne göre ekonomide daha az bir 
etkisinin olduğunu bilmemize rağmen ekonomide 2. Sırada yer alarak daha dengeli dağılmış olduğu tespit 
edilmiştir. Demir Çelik sanayi ise ekonomik denge sıralamasında 9. Sırada yer almıştır. 

 

5. Sonuç 
 
Çalışmada, sektörlerin bu şekilde sınıflandırılmasının nedeni yatırım önceliğinin belirlenmesidir. Bu sınıflamada, 
önemli noktalardan birisi de sınıflama yaparken öncelikleri ve geri bağıntısı en yüksek olan sektörü ilk sıraya 
koymaktır. Yapılan çalışmada, demir çelik sektörü ve demir çelik dışındaki ana metal sanayi sektörlerini içeren 
ana metal sanyi sektörünün dengeli bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ana metal sanayinin geri dağılım 
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endekslerine göre kilit sektörler içinde yer almıştır. İleri endeks değerlerindeki ve 2002 yılı verileri incelendiğinde 
dağılımın dalgalanma gösterdiği izlenmiştir. Bu dalgalanmanın nedenleri değerlendirilirken, Kasım 2000 ve 
Şubat 2001 krizlerinden önceki mevcut Türkiye ekonomisinin incelenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi iç 
dinamiklerin ve borç stokunun yüksek olduğu bahsi geçen yıllarda, sektörel atılımların yapılmasında devlet 
desteklerinin sınırlı ve borçlanmanın yüksek faizli olduğu bilinmektedir. Günümüzde demir çelik sektörü, diğer 
bütün sektörlerle direkt veya endirekt ilişki halinde olduğundan, karar vericilerin bu alanda yapacakları 
iyileştirmeler, diğer tüm sektörlerde birçok maliyet kaleminin azalmasına sebep olacaktır. Ekonomik 
daralmaların demir çelik sektörünü direkt etkilediği sonuçlardan anlaşılabilmektedir. Bu sebeple, ileriye dönük 
kararlar alan ülkemiz karar mekanizmalarının, demir çelik sektörüne yapacakları iyileştirme ve desteklerin diğer 
sektörlere de yansıyacağını unutmamaları gerekmektedir.  
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Abstract 
 
In this paper, Just In Time (JIT) production system has been investigated as a significant efficiency-increasing 
outcome in the production processes and as an approach to an optimized supply chain. In addition, the role of 
JIT in the supply chain and the proper way of making use of it are discussed. From there, this method is 
widespread especially in developed countries and noticeable effects of its usage in obtaining productivity and 
high quality in production have been proved in these countries, it is necessary to study different factors of its 
acceptability. For perusing useful effects of this system, a comparison has been done in planning systems of 
production/demand, resource finding/shipping and transportation/logistics with JIT and without it. JIT production 
systems, process flexibility improvement, strategic resource finding to support JIT are major subjects discussed 
in this paper. 
 
Keywords: supply chain, Just In Time (JIT), production planning, strategic resource finding. 

 

 

1. Introduction 
 
Supply chain is composed of all activities required for delivering a product to a customer, from product design to 
getting orders, making materials ready, marketing, manufacturing, logistics, customer services, cash payment 
and so on. Among all these activities, everybody, everything, and everywhere, putting an effect on the product's 
quality, price, info exchange, and its receiving and delivering to the market are considered as a part of the 
supply chain [1]. 
 
Effective control of materials and components flow in producing and assembling lines is a key for effective 
production. In an optimal supply chain, all materials and components are received in time to lead to a precise 
production. Precise production means producing a safe efficient product in a proper place and time with the 
least costs. In recent years, several achievements have been got to increase production operation outcome and 
to get an optimal supply chain, among which "Just In Time Production" system has been the kernel [2]. Of the 
newest phenomena in industry management and engineering, "just in time production" system has got much 
more attentions in last decade in the world industrial societies while it is still considered a new idea in this field. 
Although this view dates back to several last years and many organizations in the world especially auto 
producing companies and the like have accepted this system and have successfully applied its rules and 
techniques in all activities of their organization such as dealing, producing and so on, there are lots of other 
industrial organizations and institutions in many countries where owners, managers, experts, and employees 
have got no familiarity with this phenomenon. This paper keeps on its discussion about just in time production 
system and its effects on supply chain in details. 

 

2. Just in time production system 

 

Just in time production system was introduced for the first time in Japan in the early 1970 by Taiichi Ohno in 

auto-assembling factory; Toyota [3]. Just in time production system is a concept explained by several people in 

different forms. It has been defined by various terms in different articles. The common points of all these 

interpretations are lack of complete understanding of the subjects. Many papers and articles believe that this 

system is a technique in controlling inventory and it equals to zero/null inventory. Some believe it as a new view 

on production, while others concern it as a kind of production method. For some exports, this system reminds a 

kind of thought and philosophy, for others it is a strategy. Still some believe that it not only includes all these 

aforementioned concepts, but also has something more than of all. The idea of just in time production does not 

refer just to some parts of an organization, rather, it is for all parts and units of all kinds of organizations. Just in 

time production system is something more than goods management and materials transportation. It is a 

philosophy and thought which aims to delete wastages completely and tries to avoid materials scraps in all 

activities. Major purpose of JIT is to achieve a continuous quality and to increase outcome through production 

without inefficient unsafe pieces and zero wastage [4-9]. 
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Just in time production system is a way of preparing materials in which all required goods are received on time, 
in fact, JIT is a philosophy for the producer organization. Preparing all primary materials and parts, exactly when 
they are needed during the production process, this philosophy decreases scraps. Successful application of this 
system involves different organizational factors such as upper-level managers' support, determination of main 
production problems, employees' participation in decision making, and simultaneous application of production 
flow and proper inventory system. Completing these organizational factors depends on some environmental 
conditions such as the relationship between supporters and customers, culture, relations, economical and 
political conditions of a country. Using this method, on the other hand, involves upper level precision, as one 
must prepare efficient safe pieces on time and in a proper situation for work station and/or production line. JIT 
tries to give a quick service to the customers, while it minimizes the inventory. JIT philosophy is based on 
wastages deletion via simplification of the production process, declining preparation time, controlling the 
materials flow with emphasis on preventive maintenance in order to delete or decrease extra inventories and 
efficient use of stocks [10-12]. 
 
Of usual applications of JIT, one can refer to: 
- Inventory decrease, 
- Batch production with just a few numbers, 
- Quality control 
- Simplicity and decline of sophistications in production process, 
- Uniform organizational structure, wastages/scraps decline. 
 
It is clear that widespread use of JIT leads to increase production process outcome and customer satisfaction. 
Those companies, therefore, which use JIT in their production system, have much more competitive power in 
comparison with others. But the problem hidden in this area is how to use JIT principles and its competitive 
capabilities in an especial industry and its related work status. The main discussion in JIT is this that there 
should be raw materials and/or final product that can meet customers' need and/or production process, i.e. 
neither more nor less [4]. 
 
The more a production system gets close to use a correct  status of JIT, the more there is power of giving 
services to customers and as a result less investments are needed for raw materials and/or final product. Less 
inventory and transportation result in less amortization and one can optimize logistics operation and 
transportation system. The result is to save real capitals of the company. 
 
Hyper-sensitivity is the problem this system faces to, that is, being in close touch with it results in much more 
benefits, and whenever it exceeds up an optimal limit and the inventory is extraordinary decreased, the opposite 
case is true, that means, benefits will be declined. Too much or too low inventory will have some disadvantages 
in terms of competition with others. JIT, therefore, would be useful just when the way of its application is 
acquired. Figure 1 indicates such a case. 
 
It has been approved that JIT has considerable effects on achieving high quality and efficiency in production 
sector in developed countries [11-16]. Thus, it is necessary to survey several factors made it acceptable in 
developed countries. Several researches such as Okpala et.al [17], Wahab [18], Ofori [19], Abdelhalim [20] and 
Krajewski and Ritzman [13] surveyed the necessary environmental conditions for just in tiem production in many 
developed countries. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. The variation of customer service level vs. inventory in JIT sytem. 
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3. Effects of application of JIT system in developed countries 
 
3.1. Application costs 
 
Most of researchers believe in high level management as the most important factor of long-term success in JIT 
application. Complete acceptance of this system by high level managers would be a must in order to overcome 
the barriers on the way of using this process by mid-level managers to achieve a complete coordination with 
suppliers. One can admit that supporting JIT by high level managers in developed countries is a little bit difficult, 
because this system requires applying quality systems, new technologies, preventive maintenance, and 
educational /training programs which impose much more costs on the companies and have no competitive 
benefits for the company. Kaming et. al [21] believe that high costs of new machineries and technologies ,due to 
the civilized world technologies dependencies together with high interest rate of bank loans, are among the 
most important problems putting effects on companies investments. 

 
3.2. Costs of technology and maintenance 
 
The principles of scraps deletion in JIT system involves decline of preparation time. Long preparation time leads 
to inventory promotion and decline of machineries outcome. Also, preventive maintenance decreases inventory. 
Kaming et. al [21] suggested that developed countries get no benefits from preventive maintenance due to high 
costs of machineries maintenance. Using just in time production system deletes the problem of high 
maintenance costs, and supports this principle that maintenance must be in hands of machineries operators and 
intra-organizations staff/workers. 
 

3.3. Cost and workers efficiency 
 
The principle of null/zero inventory in JIT system involves production flow to be a "pull system" that declines 
workers waste time, in other words, workers waste time can be decreased through multi-purposes activities. 
Workers perform some operations such as switching one machine to another one, preventive maintenance, 
machineries tune up and preparation. Multi-purposes skills increase workers efficiency, a purpose which is 
achieved by proper training. However, one can not justify all kinds of progresses in workers efficiencies through 
training for companies of the developed countries, and this is the time when working costs are extremely low 
and training ones are very high [22]. 
 

3.4. Inflation and supply conditions 
 
Production without defective products needs deletion of those activities which have no added-value on the final 
product. The most important reason to keep inventory in developed counties is high inflation rate which is 
considered as a significant problem in JIT system application. Using JIT requires the risk of inflation excitement, 
like those times when suppliers try to increase the prices due to lack of primary materials [23]. Another reason 
of preserving the inventories is to avoid a delay in production which can be due to both production lines and 
supply chain. Successful application of this method relies on coordination of production timetabling with 
suppliers' inventory, so whenever suppliers' services are in upper level, issues of product quality and reliability 
of inventory would get importance [24]. 
 

3.5. Demand condition 
 
Success in using JIT needs the stability of demands and supply. Since long term relations with suppliers are 
important for stability of supply and its quality, a relation with the customer have an equal importance. 
Government policies have considerable effects on demand stability, while presence of several independent 
dealers in one country instead of presence of one or two limited customers in market will provide a better 
environment for invention. The more customers demand, the more companies will have to empower their 
competitive superiority, because these customers make the companies to meet much more standards in 
products quality improvement [25-26].  
 

4. How to use JIT correctly 
 
The first researches performed on JIT talked about its fundamental elements such as time decline, preparation, 
little production volume, using media, production level timetabling and preventive maintenance.  Widespread 
studies have been performed on some subjects related to JIT application which include relationship between JIT 
and other production processes, customers or salespersons, etc. Figure 2 shows the standpoint of JIT system in 
a productive system. First one should know that using a JIT system with success is not limited just to inventory 
management and/or logistics, rather, JIT is an occupational strategy which involves a mid-functional team that 
works in a harmonized way to get a common clear purpose [27]. This may seems very easy at first sight. To 
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make the issue clear, production planning systems/demand, resource finding/dealing, transportation/logistics 
are compared with JIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Just In Time system location in production system. 

 

4.1. Operation without JIT 
 
Programmer of production/demand tries to optimize the production oriented purposes and some other aims 
such as application of equipments, workers outcome, operation capacity, and system active time period. To do 
so, a production programmer has to use many batch productions or those ones which rely on high inventory of 
raw materials. This way leads to optimization of equipments application, worker outcome and operational 
capacity. But what about the inventory level of the final product? If a customer requires a different product, what 
should one do? It is clear that production programmers and managers must put an emphasis on the operations, 
but not by considering general frames costs such as JIT, because JIT application is necessary for batch 
products in small sizes with ordinary machineries to get much more benefits [10]. 
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Managers of purchasing/resource finding intend to use those principles that decrease general expenses of their 
company. These managers base the expenses on these strategist suppliers who suggest low prices for goods 
in mass dealing. According to the purposes an organization may have, managers do some negotiations on 
transformation costs and their effects on product purchasing price. Managers of logistics/transportation try to 
insert raw materials into the production process and get the final product out of it, while they look for solutions to 
optimize the distribution network. These managers mainly put emphasis on less costs and high reliability of the 
solutions for transportation/logistics. This is a good idea when the dealing team does some negotiations about 
the costs of the packs going to be delivered by the suppliers, it means cost decline, because in this case the 
supplier will be the charge of reliability and function of the transportation [28]. 

 
4.2. Operation via JIT 
 
The same as the aforementioned case, here planners and managers of demand focus on the operational 
functional indices such as applying facilities and equipments, workers outcome, operational capacity and the 
system's active time period. This emphasis is not taken place in a complete exclusive state, rather, there are 
some other purposes with the same importance supporting JIT operations. These purposes are as following: 
machines status changing time, number of machines in each shift, and providing new indices for the process 
flexibility and inventory of final product which support and manage the customer's short term demands [10]. 
In operations based on JIT, daily activities are taken place in accordance with continuous appeal of inventory of 
the final product which has been demanded by the customers. These aims lead the production program to 
applying production investments, workers, and even to raw materials re-ordering from suppliers or from stocking 
and distribution operations. In fact, JIT needs a production which relies directly on the patterns of customers' 
short-term demands. 
 
Resource finding managers, also, insist on the least cost but with a meaning in a widespread frame. Putting JIT 
aside, the best price will be achieved if materials are purchased and delivered in whole. This issue may face no 
problem in terms of applying JIT principles; however, it will have many hidden disadvantages. First of all, large 
volume of new materials should be transported and stored which require many capitals. In addition, it involves 
many more workers and equipments. Second, whenever the materials are inefficient, much more time will be 
wasted, it means it will probably takes weeks or even months to solve the problem of the time [29]. 
 
In operations based on JIT, purchasing will be on the basis of the least general cost. This cost includes not only 
the raw material cost of one unit, but also that of transportation, stocking, and all other costs related to this 
issue. When all these are totally summed, purchasing in JIT environment involves some different relations and 
contracts with suppliers, something which is not completely based on a unit cost and the supplier's quality. 
Logistics manager still focuses on the costs and reliability while JIT changes many things, first of all, it deletes 
mass transportation or gets use of it rarely. In contrast, logistics managers need to get familiarity with the way of 
transporting just a few packs, as in JIT, one pack is rarely used in its complete form. Managers should be aware 
of the way of transporting those packs which are less than a complete pack. They also should be familiar with 
packs division and integration. This method makes it possible to transport small packs with the same price of big 
ones, while it declines the costs related to stocking and transporting of big packs [28]. 

 
4.2.1. JIT production programming 
 
Production programming in JIT environment involves doing different works, as there is little bound for errors, the 
programmers must be familiar with the process capabilities on the time of machines status change, machines 
templates (relative problems in converting one especial product to another one) and the time wasted for 
producing any kinds of products, that is, to have a correct view on real pattern of demand of the product. There 
are just a few key entities to develop the production program in JIt environment. Applying empirical ways for 
better understanding and defining acceptable parameters, a consultant can develop an effective production 
program in JIT environment (10). 
 

4.2.2. Process flexibility improvement 
 
The flexible production processes produce a large amount of a product, before switch to another product. In a 
JIT system, required amount of all products being produced, daily.  In order to do this task effectively, the 
system should be such flexible to switch from one product to another, easily [30]. 
 
 

4.2.3. Strategic resource finding for supporting JIT 
 
Choosing of supply partners in JIT setting involves a different way of thinking. Presence of suppliers who 
provide products or materials with the lowest price and highest quality would not be enough. In JIT, these 
suppliers should give services in other ways: inventory of the delivered packs and adjusting exit systems among 
the producer and suppliers in cases where the materials are re-saved for next application are good instances of 
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friendly cooperation between the producer and his/her suppliers. Choosing of suppliers on the basis of common 
geography, where materials are delivered to the producer via an effective logistical system is another example 
of strategic resource finding. Prior to choosing the suppliers, one should define the conditions and parameters of 
one powerful JIT source, and it is necessary to survey the way of evaluating the suppliers and the way of 
introducing the developmental needs to the products in order to improve the JIT setting [31]. 

 

5. Conclusion 
 
In order to achieve a precise production, i.e. an efficient product in a proper place and time and with the least 
costs, one should use JIT in supply chain. Using JIT in supply chain, one can increase flexibility and productivity 
of products and s/he can meet customers' needs. The more production system tries to use JIT, the more it will 
give benefits to the producer. AS a widespread JIT application lead to high outcome and economical production 
process and customer satisfaction, those companies which get use of JIT in their production system, have more 
competitive power in comparison with others. 
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Özet 
 
Bilgi, süreç ve faaliyetler hakkında kararlar almaya yönelik kullanılan sistemli veriler topluluğudur. Yönetim Bilgi 
Sistemleri bir işletmenin tüm kademelerindeki yöneticilere, sorumlulukları dâhilinde olan hedef belirleme, 
planlama, denetleme ve diğer yönetim faaliyetleri ile ilgili bilgileri sunar. Yöneticilerin doğru, zamanlı ve etkili karar 
almalarını sağlayarak karar sürecinin etkinliğini artırır.  
 
Bu sistemler; yöneticiler için planlama, denetleme ve organizasyon işlerinde kullanılmak üzere, zamanında ve 
gerekli bilgi edinimi için destek sağlar. Bu çalışmada KARDEMİR A.Ş.’deki bilgi sistemleri; çalışma yöntemleri ve 
yönetim kararlarına etkileri açısından incelenmiştir. Bu amaçla çalışma, literatür incelemesi ve alan araştırması 
olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur. Örnek olay yöntemiyle elde edilen veriler istatistik yöntemlerle 
değerlendirilmiş, elde edilen bulgular ve önerilerin sunulmasıyla tamamlanmıştır.  
 
Yönetim bilgi sistemlerinin kullanılması, üniteler arası bilgi paylaşımının yanı sıra, iç raporlama ve bilgilendirme 
gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde büyük kolaylık sağlamış, karar verme ve planlama işlerinde daha süratli ve 
verimli çalışmak mümkün hale gelmiş, yapılan çalışmaların ve verimliliğin ölçümünün de merkezi olarak 
yapılabilmesine imkân sağlamıştır. Bilişim teknolojileri ile desteklenmiş ve yoğun bilgi talebine hızla yanıt 
verebilen bu sistemler, zaman, işçilik ve verimlilik konularında katkı sağlamaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Bilgi, Yönetim Bilgi Sistemi, KARDEMİR 

 

Abstract 
 
Information is the systematic data collection, used to take decisions about processes and activities. Management 
Information Systems provide information about goal setting, planning, monitoring and other management 
activities, which are within the responsibilities of the managers at all levels of an enterprice. It provides that the 
managers take correct, timely and effective decisions and thus increases the effectiveness of decision making 
process. 
 
These systems provide support for the acquisition of the necessary and timely information to be used in planning, 
monitoring and organization works for managers. In this study, the information systems within KARDEMİR A.Ş. 
have been analyzed in terms of working methods and their effects on the decisions of management. For this 
purpose, the study is formed of two parts: literature review and field survey. The data collected by case study 
method were evaluated with statistical methods; and the study was completed by presenting the findings and 
recommendations. 
 
The use of management information systems, as well as information sharing between units, provided great 
convenience for the realization of such activities as internal reporting and informing; made possible to work more 
fast and effectively on decision making and planning works; enabled measuring centrally even the completed 
works and the efficiency. These systems, which are supported by information technologies and are responding 
rapidly to the intensive demand for information, are making contribution in terms of time, labor and productivity 

 
Keywords: Information, Management Information System, KARDEMIR  
 

1. Giriş 
  
İşletmelerde karar vermeyi desteklemeye yönelik uygulamalardan olan bilgi sistemlerinin temel amacı, 
organizasyon çevresinden elde edilen verileri toplamak, işlemek ve sunmak şeklinde özetlenebilir. Bilgi sistemleri 
üç temel aşamada (girdi-süreç-çıktı) ham veriyi kullanılabilir bilgi haline getirirler. Diğer bir deyişle bilgi sistemleri, 
yöneticilerin karar verme faaliyetini destekleyebilmek için, bilginin toplanması dönüştürülmesi ve sunulması ile ilgi 
bir dizi faaliyet olarak da tanımlanabilir.  
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Yöneticilerin doğru ve etkin karar verebilmeleri karar alanları ile ilgili bilgilere çabuk ve kolay ulaşabilmelerine 
bağlıdır.  Organizasyonun doğru ve etkin bir biçimde yönetilmesi yönetim fonksiyonlarının da etkin ve verimli 
olarak işlemesini gerektirmektedir. Bir yönetici kendi organizasyonunu ne kadar iyi tanır ve onunla ilgili ne kadar 
çok bilgi toplarsa yönetim süreci de o kadar sağlıklı işler. Yöneticiler organizasyonları için gerekli bilgiyi 
organizasyonun iç ve dış kaynaklarından sağlamaktadır. Bilgi, kişisel ve kurumsal kararların temelini oluşturur.  

 

2. Yönetim Bilgi Sistemi Kavramı 
 
Ticari amaç gütsün veya gütmesin, her işletme varlığını sürdürebilmek için bir takım temel verilere 
ihtiyaç duyar; örneğin, ekonomi bilgisi, yönetim bilgisi, pazarlama bilgisi gibi. Fakat bu veriler içerisinde özellikle 
birisi 20. yüzyılın son 10 yılına ve 21. yüzyıla damgasını vurmuştur; bu da “teknoloji bilgisi”dir. Teknoloji bilgisi, 
yönetim bilgisi ile birleşince ve bir sistem olarak hizmet vermeye başlayınca karşımıza yönetim bilgi sistemlerini 
çıkarmıştır.  
 
Bilgi sistemlerine disiplinler arası bir yaklaşım olarak bakmak mümkündür. Bir yönü ile yönetim ve organizasyon 
bilimine dayanan bu sistem, teknik özellikleri nedeni ile de bilgisayar bilimine dayanmaktadır. Ayrıca her 
yöneticinin mesleğine göre de sistemden beklenenler değişebilmektedir. Bu halde yönetim bilgi sistemini sosyo-
teknik bir yaklaşım olarak kabul etmek mümkündür [1]. 
 
Çeşitli yazarlar tarafından farklı biçimlerde tanımlanan bu sistem, bazen “örgütte bir kaynak olarak bilgin 
kullanımı, işlenmesi ve yönetimi için gereken eylemler ve sistemler takımının tümü”, bazen “yönetimin karar alma 
sürecini destekleyen bütünleşik bilgi sistemi”, bazen de” işletme ve çevresi hakkında; geçmiş bugün ve geleceğe 
yönelik bilgiyi sağlayan bir sistem” olarak tanımlanmıştır. 
 
Yönetim Bilgi Sistemlerinin ana amaçlarından birkaçı şunlardır: 
 

 Veri toplama, kaydetme ve işleme 

 Yöneticilere karar almak için ham veri değil, seçilmiş, işlenmiş ve düzenlenmiş veri, yani “bilgi” sunma 

 Örgütün değişen bilgi gereksinimlerini karşılama 

 Değişik kaynaklardan gelen verileri, bütünleşik veri tabanında toplama [2] 
 
Bilgisayarların organizasyonlarda etkin bir şekilde kullanıma başlanmasıyla birlikte alınması gerekli yönetim 
kararlarının da nitelik ve niceliklerinde değişimler meydana gelmiştir. Örneğin bilgi tabanlı hizmet veren 
kurumlardaki bilgi maliyetinin azalması ve bilginin sayıca değerinin artması, YBS sayesinde gerçekleşmektedir. 
YBS tarafından kurumların veri tabanlarına/bankalarına arşivlenen bilgilerin yeniden kurumun amacına yönelik 
olarak kullanılması ve bu bilgi ihtiyacı için dışarıdan ayrıca bilgi satın alınmasının gerekmediği düşüncesi, “YBS  
bilginin maliyetini değiştirmektedir” tezini kanıtlamaktadır. YBS, kurum içerisinde gerçekleşen iş potansiyelindeki 
artışlarında imdadına yetişmektedir. Organizasyonel işlerin daha sistemli ve düzenli çalışmasını sağlayarak 
kurumların kimliklerinin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Son olarak, herhangi bir kurum geleceğine ilişkin 
kararlar alırken önceki yıllarda gösterdiği gelişim trendlerini bilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada YBS 
sayesinde elde tutulan ve çok önceden hazırlanmış kısa, orta ve uzun vadeli raporlar “karar destekleme 
sistemleri” ile kurumu bu zor durumdan kurtarmaktadır [3].  
 
YBS, bir organizasyonun tüm kademelerindeki yöneticilere, sorumlulukları altında olan planlama, denetleme ve 
yönetim aktiviteleri için daha verimli ve etkili karar almalarını sağlamak amacıyla, organizasyon içi ve dışından 
toplanan verileri enformasyona dönüştüren ve bu enformasyonu ileten sistemdir.  Çünkü gereksinim duyulan 
yönetim bilgisi, bir organizasyon için kendi aktivitelerini gösteren, saklanabilen, işlenebilen, değişikliğe uğrayan ve 
en önemlisi gerekli kademelere ve yöneticilere rapor olarak sunulabilen anlamlı veriler bütünüdür [2].  
 
Bilgi sistemleri ve teknolojileri, işletmelerde stratejik olarak rekabet üstünlüğü kazanmak, verimliliği ve performansı 
artırmak, yönetim ve organizasyonlarda yeni yöntemler geliştirmek ve yeni iş alanları yaratmak üzere kullanılabilir.  
 
YBS’leri işletme içi süreçlere odaklı, maliyeti düşürmeye yönelik katkıda bulunan, şirket içi problemlerin 
çözümünde başvurulacak ve teknoloji odaklı gelişime açık sistemler olarak algılamak doğru olacaktır [1].  
 
Günümüz modern yönetim bilgi sisteminin gelişmesinde temel olarak 3 alanda yaşanan gelişmelerin önemli 
katkıları olmuştur. Bunların başında bilgisayar ve iletişim araçlarının geliştirilmesi gelirken, diğer gelişmeler 
muhasebe sisteminin ve yönetim teorilerinin geliştirilmesidir [2].  

 

3. KARDEMİR A.Ş.’de Kullanılan Bilgi Sistemleri 
 
KARDEMİR A.Ş.’de son yıllarda artan teknolojik gelişmelere paralel olarak, bilgi yönetim sistemleri sayısı ve 
kullanımında ciddi artış olmuş, bu artışla birlikte verimliliğin ölçülebilirliği mümkün hale gelmiştir. 
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3.1 KARDEMİR Öneri Sistemi (KARÖS) 
 
Öneri; şirketin temel amaç, hedef ve stratejileriyle uyumlu, çalışma ortamını iyileştirmeye, iş yapış biçimini 
geliştirmeye, sunulan ürün ve hizmetin kalitesini arttırmaya, maliyetleri düşürmeye, verimliliği yükseltmeye, iş 
sağlığını ve güvenliğini geliştirmeye yönelik yaratıcı düşüncelerin yazılı hale getirilmiş ifadesidir. Önerilerin 
sistematik bir yaklaşımla toplandığı, değerlendirildiği, uygun olanların hayata geçirildiği ve öneri sahiplerinin 
ödüllendirildiği sistemdir. Toplam kalite yönetimi prensipleri çerçevesinde kurumsal gelişim ve değişimin temelini 
oluşturan çalışanların katılımcı, yaratıcı, yenilikçi, değişimci, düzeltici, önleyici ve iyileştirici fikirlerini değerlendirip 
ödüllendirmek temel amaçtır. KARÖS şirketin yürüttüğü tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Faaliyet alanıyla ilgili 
olmak koşuluyla şirket içinden ve dışından herkes öneri verebilmektedir. Sistemin hedef ve kriterleri aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir. 
 

Tablo 1. KARÖS Hedefleri 
 

Toplam kalite yönetimi felsefesinin temelini oluşturan çalışanların yönetime katılma anlayışını geliştirmek. 

Şirketin yararına olacak her türlü fikrin sistematik bir yaklaşımla toplanıp değerlendirilmesini ve iş sonuçlarına 
yansıtılmasını sağlamak. 

Yaratıcı, yenilikçi ve değişimci fikirlerin paylaşımını teşvik ederek değere dönüşümünü sağlamak. 

Çalışanların tecrübe ve bilgi birikimlerini şirketin yararına kullanabileceği bir ortam yaratmak ve çalışanın 
fikirlerine değer vererek iş tatminini en üst seviyeye çıkarmak. 

Çalışanların önerilerinin uygulamaya konulmasıyla işletmeyi sahiplenmelerini ve aidiyet duygularını arttırmayı 
sağlamak. 

Şirkete küçük adımlarla sürekli iyileştirmeler sağlamak ve rekabet üstünlüğü kazandırmak. 

 
Tablo 2. KARÖS Kriterleri 

 

Daha önce verilmiş bir önerinin tekrarı olmamalıdır. 

Konu anlaşılır ve okunaklı bir şekilde kaleme alınmış olmalıdır. 

Çözüm önerisi gösterilmelidir. 

Temenni niteliğinde olmamalıdır. 

Tesis yatırımı şeklinde olmamalıdır. 

Şikâyet ve suçlayıcı unsurlar içermemelidir. 

Özlük hakları ile ilgili olmamalıdır. 

KARDEMİR inisiyatifinde olmalı, KARDEMİR dışı kuruluşlarla ilgili olmamalıdır. 

 
KARÖS’ün işleyişi 6 adımda özetlenebilir:  
 
1. Önerinin verilmesi 
2. Önerilerin toplanması/alınması 
3. Ön değerlendirme 
4. Değerlendirme 
5. Uygulama 
6. Ödüllendirme 

 
3.2 Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 

 
KARDEMİR, kurumsal yönetim ihtiyaçlarını tek kaynaktan sağlamak, işletimsel verilerin karar alma sürecinde 
anında, etkin ve verimli kullanım amacı ile bir Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi oluşturmaya başlamıştır. Bu 
sistemin kullanıma sunulması ile;  
 
- Doğru, hızlı, güncel, kaliteli ve güvenilir bilgi 
- Kaynağında giriş  
- Standart, yalın, katma değerli süreç bazlı yönetim 
- Yüksek iş kalitesi 



Karakaya, A. ve arkadaşları 

1231 

 

- Üst yönetim için karar destek sistemi 
- Entegre ticari ve operasyonel sistemler 
- Ölçeklenebilir, genişleyebilir sistemler 
- Yeni teknolojiler ile uyumluluk 
 
Elde edilerek; zaman, para ve işgücünden tasarruf mümkün olmaktadır. 
 
KARDEMİR’de kullanılan ERP sistemi birkaç farklı ana modülden oluşmakta olup, alt modülleri ile birlikte 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 3. ERP Modülleri ve işlevleri 

 

Finansal Lojistik İnsan Kaynakları 

FI 
Genel Muhasebe 

MM 
Malzeme Yönetimi 

HR-PA 
Personel Yönetimi 

AA 
Sabit Kıymet Yönetimi 

SD 
Satış Dağıtım 

 

TR-CM 
Nakit Yönetimi 

PP 
Üretim Yönetimi 

 

CO-CCA 
Masraf Yerleri Muhasebesi 

QM 
Kalite Yönetimi 

 

CO-PC 
Ürün Maliyetlendirme 

PM 
Bakım Onarım 

 

CO-ML 
Malzeme Defteri 

  

                                                    
 
FI : Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi işlevinin gerçekleştirildiği modüldür. 
AA : Sabit kıymetlerin takip edildiği ve muhasebeleştirildiği modüldür. Amortisman hesaplaması otomatik 

olarak yapılır ve muhasebeye aktarılır. 
TR-CM : Nakit ilişikli tüm işlemlerin vadeleri bazında sınıflandırılarak takip edildiği modüldür. Lojistik tarafta 

oluşan tüm satın alma ve satış siparişleri ile muhasebeleşen tüm müşteri, satıcı kalemlerinin vade 
takibi yapılabilir. 

CO-CCA : Plan ve fiili giderlerin gider yerini bazında oluşturulması ve raporlanması işlevini gerçekleştiren 
modüldür. 

CO-PC : Malzemelerin ( hammaddeden- satılan ürünlere kadar her türlü malzeme) dönemsel olarak standart 

ve fiili maliyetlendirmesinin yapılmasını sağlayan modüldür. 
CO-ML : Malzemelerin ay sonlarında fiili maliyetlerinin bulunmasını sağlayan modüldür. 
MM :  Satınalma ve envanter (mal girişi, mal çıkışı, sayım vb) işlemlerinin takip edilmesini sağlayan 

modüldür 
SD : Satış siparişi ile başlayıp sevk işlemlerini de içeren tüm satış süreçlerinin takibini sağlayan modüldür. 
PP : Üretim planlama ve yürütme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve takibini sağlayan modüldür. 
QM : Proses içi ve mal giriş kontrollerinin yapılması ve ilgili kontrol değerlerinin takibini sağlayan modüldür. 
PM : Üretim yeri bünyesinde bulunan tüm teknik nesnelerin istenen performanslarda çalışmalarını 

sağlamak amacıyla plan ve iş listesi çerçevesinde bakım, onarım işlemlerinin yapılması ve takibini 
sağlayan modüldür. 

HR : Bordroların hazırlanması işlevinin gerçekleştirildiği modüldür. 
 
Kullanıma sunulan SAP sistemi sayesinde, örneğin bir satın alma süreci SAP öncesi evrak ve onay işlemlerinin 
tamamlanması için 1-2 iş günü süre gerektirirken, SAP ile birlikte bu süre yaklaşık üçte biri oranında 
gerçekleşmektedir. 
 
Aynı şekilde üretim raporlarının sisteme işlenebilmesi, on-line takip ve kontrol, hızlı ve risksiz tedarik işlemlerini 
mümkün hale getirmiştir. 

 
3.3 KARDEMİR Verimlilik Yönetim Sistemi (KARVYS) 

 
KARVYS’nin amacı, KARDEMİR’deki kontinü haddehane ve ray profil haddehane tesislerine özgü tanımlanan 
verimlilik, ve etkinlik parametrelerinin vardiya ve gün bazlı doğru ve otomatik olarak ölçülmesini sağlamak ve ilgili 
birimlere dinamik sorgulama imkanı vererek verimlilik parametrelerinin etkin yönetilmesini temin etmektir. 
KARVYS, üretim girdi malzemeleri, üretim çıktı malzemeleri, malzeme sarf bilgileri, duruş bilgileri, kalite bilgileri, 



Karakaya, A. ve arkadaşları 

1232 

 

işgücü bilgileri ve maliyetler SAP kurumsal kaynak programına ilgili birimler tarafından girilmektedir. SAP 
kurumsal kaynak programından, verimlilik yönetim sistemine gün bazlı otomatik olarak aktarılmaktadır. Bu bilgiler 
verimlilik yönetim sisteminde, analize uygun şekilde tablo, grafik ve raporlama imkânı sağlayacak formata 
dönüştürülmektedir. Sistem tesis bazında vardiya, günlük, aylık, yıllık ve istenen tarih aralık bazında verimlilik ve 
etkinlik parametrelerini dinamik olarak trend, pareto ve karşılaştırma grafikleri ile analiz yapma imkanı sağlayacak 
yapıda kurulmuştur. 
 
Sistemin (KARVYS) bilgisayar program yapısı dinamik olarak tüm birimlere hizmet edecek şekilde kurulmuştur. 
Kullanıcılar bilgisayar ağından kullanıcı kodu ve şifre kullanarak sisteme girebilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Verimlilik Yönetim Sisteminin Entegrasyon Yapısı 
 
KARVYS ton ürün başına girdi (sarf) miktarlarını, girdi ve çıktıların değişimlerini ve birbirlerine olan etkisini analiz 
etmek üzere tasarlanmıştır. Bu şekilde üretim tesisi bazında kısmi verimlilik değerlerinin analiz edilmesi söz 
konusudur. KARVYS’ de tanımlanan ve ölçülen en önemli parametrelerinden birisi, Toplam Verimli Bakımın da 
(TPM) ana ölçüm parametresi olan işletme etkinliğidir. İşletme etkinliği (OEE) ölçümü ile duruşların, hız 
kayıplarının ve kalite kayıpların ölçülmesi, analiz edilmesi, kaynağının tespit edilerek iyileştirilmesi amaçlanır. 
KARVYS, her bir üretim tesisi için fiili verimlilik ve etkinlik değerleri ile hedef değerler arasındaki ilişkiyi ve hedefe 
ulaşma düzeyini göstermekte ve dinamik bir sorgulama imkânı vermektedir. KARVYS’ de tüm verilerin analizi, her 
bir üretim tesisi için tablolar ve grafikler yardımı ile yapılmaktadır. Her bir parametrenin günlük, aylık, yıllık trendini 
grafik yardımı ile izlemek BW (Business Ware) sayesinde mümkün olmaktadır. 
 
KARDEMİR haddehaneler verimlilik yönetim sisteminde aşağıda başlıklar altında verilen parametreler gün 
bazında aylık ve yıllık bazda analiz edilebilmektedir: 
 
- Fiili üretim ve programlı üretim miktarları ve üretim programı gerçekleşme oranı, 
- Üretim için girdi malzemeleri cins ve miktarları (blum, kütük, beam blank vs) 
- İşletme etkinliği (OEE), net çalışma oranı, performans oranı, kalite oranı ve kapasite kullanım oranı, 
- Üretim hızı (ton/saat), 
- Planlı ve plansız duruşların detayları ve pareto analizleri, 
- Malzeme verimliliği (%), hurda miktarı ve hurda nedenleri, 
- 2.kalite ve muhtelif boy üretim miktarları ve 2.kalitenin nedenleri, 
- Özgül enerji tüketim miktarları, 
- Aylık bazda üretim maliyetleri, 
- Ürün bazında kalite oranı, üretim hızı ve malzeme verimliliği 
- Ürün bazında detaylı üretim miktarları ve analizi. 
 

Duruş Bilgileri 

Üretim ve Girdi Bilgileri 

Kalite Bilgileri 

Sarf ve Maliyet Bilgileri 

 

   

 

 

  ERP 

Kurumsal Kaynak 

Planlama 

Business Ware 

(Rapor Modülü) 

KARDEMİR 

Verimlilik Yönetim 

sistemi 
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KARVYS Haddehaneler verimlilik ve işletme etkinliğini oluşturan parametrelerin değişimini dinamik bir şekilde 
trend analizlerini yaparak ve iyileştirme önceliklerini saptayarak, iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi ve 
çözülmesi hedeflenir. Bunun için KARVYS’den tablolar ve grafikler yardımı ile parametrelerin analizi mümkün 
olmaktadır. Şekil 2 ve Şekil 6 arasında KARVYS’den alınan örnek grafikler görülmektedir. Şekil 2dte Kontinü 
Haddehane tesisine ait işletme etkinliği trend grafiği, Şekil 3’te gün bazlı aylık üretim trend grafiği, Şekil 4’da 
duruşların sıralamasını veren ve iyileştirme önceliği (pareto analizi) sağlayan örnek grafik, Şekil 5’de, 2.kalite 
nedenleri sıralama grafiği, Şekil 6’da ise hurda nedenleri sıralama grafiği verilmiştir. 

 

 

 
      

Şekil 2.  Kontinü Haddehane İşletme Etkinliği Grafiği 

 
 

 
   

Şekil 3. Kontinü Haddehane Günlük Bazda Üretim Trendi 

 
 

 
 
     Şekil 4 . Ray Profil Haddehanesi duruşların sıralamasını ve iyileştirme önceliğini gösteren grafik 
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Şekil 5. Ray Profil Haddehanesi 2.kalite nedenleri dağılımını gösteren grafik. 
 
 

 
 

Şekil 6. Ray Profil Haddehanesi Hurda Nedenleri Grafiği 
 
 
Verimlilik parametrelerinin bilgisayar destekli ve dinamik olarak ölçülmesi, etkin verimlilik yönetimi için çok 
önemlidir. Bu doğrultuda KARDEMİR’de yuvarlak mamul üreten kontinü haddehane ve ray ve profil üreten ray 
profil haddehanesinin verimlilik ve işletme etkinliği (OEE) parametrelerini vardiya ve gün bazlı olarak ölçmek ve 
analiz etmek üzere bilgisayar destekli verimlilik yönetim sistemi (KARVYS) tasarlanmış ve devreye alınmıştır. 
Haddehaneler verimlilik yönetim sistemine ilgili kişiler tarafından intranet ve internet ağından bağlanılarak, 
kullanıcı kodu ve şifre yardımıyla girilmektedir.  
 
KARVYS’de işletme etkinliği (OEE) ölçümü önemli bir parametre olup, bir üretim tesisinde zaman kayıplarını, 
performans kayıplarını ve kalite kayıplarını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. İşletme etkinliği ve bu etkinliği 
oluşturan parametrelerin vardiya ve günlük olarak ölçülerek detay analizlerinin yapılması ile sürekli iyileştirmeyi 
sağlayan fırsatlar ortaya konulabilmektedir. Bu doğrultuda ülkemizdeki diğer demir ve çelik kuruluşlarında da 
işletme etkinliği tanımının yapılarak, dinamik olarak ölçülmesi ve kuruluşlar arasında kıyaslama yapılması 
kuvvetle önerilmektedir.  
 
Verimlilik yönetimin etkin olarak yapılması ile 1.kalite üretim artışı sağlamak için; çoğu kez yeni bir tesis kurmak 
yerine, kayıpların azaltılması ve yapılacak iyileştirmeler ile mevcut tesisin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi 
sayesinde istenen üretim artışı gerçekleştirilebilmektedir. Kalite parametrelerinin sürekli takip edilerek analiz 
edilmesi ve kalite kayıplarının sürekli olarak azaltılması ve belirlenen standartlarda tutulması ile, sürdürülebilir 
müşteri bağlılığı sağlanacaktır. Verimlilik yönetim sisteminden alınan tablo ve grafikler yardımıyla, üretim, verim, 
duruş, maliyet ve kalite başlığı altındaki parametrelerin birbirlerine olan etkisi kolaylıkla analiz edilebi lmektedir. 
Belirtilen bu avantajlardan dolayı KARDEMİR’de haddehanelere ilave olarak diğer ana üretim tesislerinde de 
işletme etkinliği (OEE) ve alt parametreleri dinamik olarak ölçülmeye başlanmıştır. Analiz sonuçlarından tespit 
edilecek iyileştirme projelerinin, sürekli iyileştirme felsefesi ve takım çalışmaları ile en kısa sürede uygulamaya 
geçirilmesi, sürdürülebilir verimlilik ve karlılık artışı için çok önemlidir. 
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4. Sonuç: 
 
KARDEMİR’de kullanılmakta olan Yönetim Bilgi Sistemlerinin örnek olay yöntemiyle incelenmesi sonucu elde 
edilen bulgulara göre sistemin yöneticilere karar sürecinde önemli oranda destek sağladığı saptanmıştır. Sistemin 
üniteler arası bilgi aktarımının yanı sıra ünite içi raporlama ve bilgilendirme gibi önemli yönetim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde kolaylık getirmekte olduğu görülmüştür. Karar verme ve planlama işlerini hızlandırmış, 
yapılan çalışmaların ve verimlilik kontrolünün de merkezi olarak yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu durum ünite 
yöneticileri için karar sürecinde önemli kolaylıklar sağlarken, üst düzey yöneticiler açısından da faaliyetlerin ve 
sonuçlarının hızlı değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.  
 
Yatırım maliyeti başta olmak üzere işletme maliyetlerinin de oldukça yüksek olduğu bu tür bilgi sistemlerinin, 
optimizasyonu açısından KARDEMİR gibi büyük ölçekli ve entegre tesislerde kullanımı daha ekonomiktir. Bu 
nedenle klasik bilgi sistemlerinden faydalanmak yerine, bilişim teknolojileri ile desteklenmiş ve yoğun bilgi talebine 
hızlı yanıt verebilen bir sistem, zaman, işçilik ve verimlilik konularında pozitif yönde katkılar sağlayacağı açıktır. 
İşletmenin önemli oranda amacına uygun işlettiği bu sistemin mevcut gereksinimleri karşılıyor olmasının yanı sıra 
gelecekte ortaya çıkabilecek yönetim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilmesi yararlı olacaktır.  
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ÖZET 
 
İşletmelerin kendilerine tahsis edilen kaynakları rasyonel kullanarak başarılı olabilmesi için sektör, büyüklük, 
organizasyon yapıları ve olgunluk düzeyi ile ilişkili olarak uygun bir kalite yönetim sistemi geliştirmesi gereklidir. 
EFQM Mükemmellik Modeli, işletmeler tarafından çeşitli biçimlerde uygulanabilecek bir araçtır. Mükemmellik 
Modeli’nde amaç;  işletmenin süreçlerinin, politika ve stratejilerinin, çalışanlarının ve kaynaklarının uygun bir 
liderlik anlayışıyla yönetilerek, müşteri ve çalışanlarının memnuniyetinin sağlanması, toplum üzerinde olumlu 
etkiler bırakması ve iş sonuçlarında başarıya ulaşmasıdır. Mükemmel işletmeler, tüm paydaşlarının beklentilerini 
karşılayarak bu başarıya ulaşır ve sürdürürler. 
 
Bu çalışmada, EFQM Mükemmellik Modeli ve Türk demir çelik sektörünün önemli işletmelerinden olan 
KARDEMİR A.Ş.’ deki uygulaması araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
kısımda konu ile ilgili literatür bilgileri yer almaktadır. İkinci kısımda ise EFQM Mükemmellik Modelinin KARDEMİR 
A.Ş.’ deki tasarımı örnekolay incelemesi ile değerlendirilmiştir. KARDEMİR A.Ş.’ de oluşturulmaya çalışılan EFQM 
Mükemmellik Modeli, liderlik, strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler, ürünler ve hizmetler, müşteriler 
ve toplumla ilgili sonuçlar açılarından incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: KARDEMİR A.Ş., Kalite Yönetim Sistemi, Mükemmellik Modeli, EFQM  

 
ABSTRACT 
 
Operations should develop a suitable quality management system related with sector, size, organizational 
structure and level of maturity to be successful to be successful by efficient usage of the resources allocated. 
EFQM Excellence Model is a tool that can be applied in various methods to the operations. The purpose of 
Excellence Model is managing processes of the operations, policies and strategies, employees and resources 
with suitable leadership and ensure customer and employee satisfaction, make a good impression on society and 
succesful business results. Excellent operations meet the expectations of all stakeholders, reach success and 
sustain this success. 
 
In this study, the EFQM Excellence Model and the application in KARDEMİR CO. which is an important company 
of Turkish iron and steel sector, are studied. In this context, the research consists of two parts. The first section is 
the literature information on the subject. In the second part, design of EFQM Excellence Model in KARDEMİR 
CO. is evaluated as a case study. KARDEMİR CO. is also try to form the EFQM Excellence Model and this model 
was reviewed according to leadership, strategy, employees, partnerships and resources, processes, products and 
services, customers and the community in terms of relevant results. 
 
Keywords: KARDEMİR CO., Quality Manegement System, Excellence Model, EFQM  

 

GİRİŞ 
 
Ekonomik platformda artan bütünleşme hareketleri ve bunun sonucu olarak işletmeler arasında yoğunlaşan 
rekabet ortamında “kalite” bir ayrıcalık değil, hak olarak ön plana çıkmıştır. Toplam Kalite Yönetimi felsefesini 
benimseyen ve özümseyen şirketler kaliteye verdikleri önemle büyük başarılara imza atmış ve içinde bulundukları 
sektörde tartışılmaz üstünlükler elde etmişlerdir. Kalitenin işletme içinde tasarlanmasına ve değerlendirilmesine 
ilişkin bir sistem sunan EFQM Modeli, kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, 
eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir öz değerlendirmedir. Kuruluşta, tüm 
işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturmak üzere, yürütülmekte olan 
iyileştirmelerin durum değerlendirmesine, tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve 
oluşturmak üzere, kuruluşun yönetim sistemine bir yapı oluşturmak üzere kullanılmaktadır. 
 
KARDEMİR A.Ş.’de son yıllarda kapsamlı bir değişim ve iyileştirme süreci yaşanmaktadır. Cevherden üretim 
yapan entegre tesis olması KARDEMİR A.Ş.’yi rakiplerinden ayıran bir özelliktir ve bu yönde değişim ve 
iyileştirme faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır. Değişim ihtiyacı ve kuruluşun koyduğu vizyonun nedenlerinin yönetici ve 
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çalışan dâhil büyük bir kesim tarafından algılanmış olması da bu süreçte kolaylaştırıcı bir etken olarak 
görülmektedir. Bu noktada, EFQM Mükemmellik Modeli’nin bir yönetim aracı olarak kullanılması öngörülerek bir 
teşhis aracı ve rehber olarak söz konusu sürece hız kazandırarak verimlilik ve etkililiği artırması planlanmaktadır. 
 
 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 
 

1.1. EFQM Modelinin Tanımı 
 

EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmellik yolunda nerede olduklarını gösteren, darboğazlarını 
saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden pratik bir araçtır[1]. Ayrıca EFQM Mükemmellik Modeli, 
işletmelerin ne yaptığı ve hangi sonuçları elde ettiğine ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlayan dokuz 
kriterden oluşan çerçevedir[2]. 
 
Mükemmellik Modeli, iyi bir liderlik yönlendirmesi ile çalışanların yönetildiği, motive edildiği ve yönetimde politika 
ve stratejilerin çok önem kazandığı ve alt katmanlara kadar yayıldığı ve beraberce stratejilerin ve politikaların 
üretildiği, işbirliklerinin ve kaynakların en iyi bir şekilde kullanılıp yararlanıldığı ve süreçler marifetiyle yönetimin 
sağlandığı bir mükemmellik yönetim sisteminin değerlendirilmesi için ölçütleri içerir[3]. EFQM Mükemmellik 
Modeli, işletmelere mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren bir modeldir. Bununla birlikte 
organizasyonların yönetiminde en iyi yolu tanımlamaktadır[4].  
  
Model ayrıca kuruluşlara ortak bir yönetim dili ve aracı olduğundan farklı sektörlerdeki “iyi uygulamaların”  
paylaşılmasına olanak tanımaktadır[5]. Temel kavramların yapılandırılmış bir yönetim sistemi biçiminde yaşama 
geçirilmesinin bir ifadesi olan bu model, bugünlerde en çok kullanılan özdeğerleme araçlarından bir tanesidir[16]. 
Günümüz gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışını benimseyen 
ülkeler bu çağdaş yaklaşımı çeşitli ulusal/uluslar arası modellerle teşvik etmektedir[6]. 
 

1.2. EFQM Modelinin Temel Kavramları 
 

Herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmesi sürecinin temelinde yatan ilkeler şunlardır[7]:   
                                      
Müşteriler için Değer Katma: Mükemmel kuruluşlar, müşterilerinin varoluşlarının ana nedeni olduğunun ve 

onların gereksinim ve beklentilerini anlayarak veya tahmin ederek müşterileri için yenileşmeleri ve onlara değer 
katmaları gerektiğinin farkındadır. Müşteriler, ürün/hizmet süreçlerinin tasarımında etkin bir biçimde yer 
almaktadır. 
 
Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme: Mükemmel kuruluşlar, planlı bir biçimde paydaşlarının kısa ve uzun vadeli 

gereksinimlerini karşılayan ve uygun alanlarda bu gereksinimleri aşan dengeli sonuçlarla misyonlarını 
gerçekleştirmekte ve vizyonlarına doğru ilerlemektedir.  
 
Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik: Mükemmel kuruluşlar, geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren 

(değişime uyum sağlayan), kuruluşun değerleri ve etik anlayışı doğrultusunda örnek olan liderlere sahiptir. 
 
Süreçlerle Yönetme: Mükemmel kuruluşlar, yapılandırılmış ve stratejik olarak uyumlu (stratejiyi yaşama 

geçirmek için süreçlerin bir uçtan diğer uca yönetilmesi), dengeli ve sürdürülebilir sonuçlar yaratmak üzere 
verilere dayalı kararların alındığı süreçlerle yönetilmektedir. 
 
Çalışanlarla Başarma: Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarına değer verir. Kurumsal ve bireysel amaçları dengeli bir 

biçimde gerçekleştirmeye (kuruluşun stratejik gereksinimleriyle uyumlu) yönelik bir yetkelendirme kültürü yaratır. 
 
Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme: Mükemmel kuruluşlar, tüm paydaşlarının yaratıcılıklarını harekete geçirerek 

sürekli ve sistematik yenileşimle artan değer ve performans düzeyleri yaratmaktadır. 
 
İşbirlikleri Oluşturma: Mükemmel kuruluşlar, karşılıklı başarıyı güvence altına almak amacıyla, çeşitli 

kuruluşlarla güven verici ilişkiler kurar, geliştirir ve sürdürür. Bu işbirlikleri, müşterilerle, toplumla, temel 
tedarikçilerle, eğitim kuruluşlarıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturulabilir. 
 
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma: Mükemmel kuruluşların kültürlerinin özünü, etik anlayış, 

açıkça tanımlanmış değerler ve kurumsal davranışa ilişkin yüksek standartlar oluşturmaktadır. Bunlar, kuruluşların 
ekonomik, toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 
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1.3. EFQM Mükemmellik Modelinin Ana Kriterleri 
 

EFQM Mükemmellik Modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
 

 
 

Şekil 1. EFQM Mükemmellik Modeli [8] 
 

1. Ana Kriter: Liderlik 
Mükemmel kuruluşlar, geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve etik anlayışı doğrultusunda 
örnek olan ve sürekli güven aşılayan liderlere sahiptir. Mükemmel kuruluşların liderleri esnektir. Kuruluşun sürekli 
başarısını sağlayacak biçimde gerekenlerin zamanında öngörülmesini ve gerçekleştirilmesini güvence altına alır. 
 

2. Ana Kriter: Strateji 
Mükemmel kuruluşlar misyon ve vizyonlarını paydaş odaklı strateji oluşturarak gerçekleştirir. Stratejiyi yaşama 
geçirmek üzere politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluşturur ve uygulamaya alır. 
  

3. Ana Kriter: Çalışanlar 
Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarına değer verir. Bireysel ve kurumsal amaçların karşılıklı yarar sağladığı bir kültür 
yaratır. Çalışanların yeteneklerini geliştirir. Adalet ve eşitliği destekler. Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, 
onları motive edecek biçimde tanır ve takdir eder, onların katılımını sağlar. Yetenek ve bilgi birikimlerini kuruluşa 
yarar sağlayacak yönde kullanmasına olanak verir. 
 

4. Ana Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar 
Mükemmel kuruluşlar, kuruluş dışı işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını strateji ve politikalarını 
destekleyecek biçimde, süreçlerinin etkili çalışması doğrultusunda planlar ve yönetir. Çevresel ve toplumsal 
etkilerinin etkili bir biçimde yönetilmesini güvence altına alır. 
 

5. Ana Kriter: Süreçler, Ürünler, Hizmetler 
Mükemmel kuruluşlar, müşterilerine ve diğer paydaşlarına artan bir değer üretmek üzere süreçler, ürünler ve 
hizmetler tasarlar, bunları yönetir ve iyileştirir. 
 

6. Ana Kriter: Müşterilerle İlgili Sonuçlar 
Mükemmel kuruluşlar, müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini esas alan strateji ve bu stratejiyi destekleyen 
politikalarının başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla performans göstergeleri ve ilgili 
çıktıları tanımlar ve görüş birliği sağlar. Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini esas alan temel sonuçlar için 
belirlenmiş stratejiyle uyumlu ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirler. Müşterilerle ilgili olarak en az üç yıldır 
olumlu veya sürekli iyi performans gösteren sonuçlar elde eder. 
 

7. Ana Kriter: Çalışanlarlarla İlgili Sonuçlar 
Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan stratejinin ve bu stratejiyi destekleyen 
politikalarının başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla performans göstergeleri ve i lgili 
çıktıları tanımlar ve görüş birliği sağlar. 
 

8. Ana Kriter: Toplumla İlgili Sonuçlar 
Mükemmel kuruluşlar, ilgili dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini esas alan toplum ve çevreye ilişkin 
stratejinin ve bu stratejiyi destekleyen politikaların başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek 
amacıyla performans göstergeleri ve ilgili çıktıları tanımlar ve görüş birliği sağlar. 
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9. Ana Kriter: Temel Performans Sonuçlar 
Mükemmel kuruluşlar, temel paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan ve stratejinin başarılı bir biçimde 
uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla finansal olan ve finansal olmayan temel sonuçları tanımlar ve 
görüş birliği sağlar[9].   
 

2.  KARDEMİR A.Ş.’ DE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN İNCELENMESİ 
 

2.1. Çalışmanın Tanıtılması  
 

Ülkemizin ilk ağır sanayi kuruluşu olan ve ISO tarafından yapılan Türkiye’ nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
sıralamasında 42. Sırada yer alan KARDEMİR A.Ş.’de değişimi gerçekleştirmek konusunda çeşitli çabalar 
görülmektedir. Bu değişimin her aşamasının nasıl ele alınacağı ve sürdürüleceğine yönelik yapısal yaklaşımlar 
geliştirilmesi ve böylelikle değişimlerin etkilerini de gözleyebilecek şekilde yönetilmesi, katılım ve sahiplenmeyi 
artıracaktır.  
Çalışanları bu değişime yönlendirebilmek ve değişimi gerçekleştirebilmek etkili ve yaygın liderlik davranışı ile hız 
kazanacaktır. Bunun için kuruluş genelinde ortak bir liderlik kültürü oluşturulması, kuruluş değerlerinin yaşama 
geçirilmesi ve liderlik davranışının etkililiğini gözden geçirmeye yönelik yapısal yaklaşımlar geliştirilmesinin 
kuruluşa fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  
Bu nedenle KARDEMİR A.Ş.‘de her organizasyonda uygulanabilen çok boyutlu ve genel bir kalite yönetim sistemi 
olan EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanmasına karar verilmiştir.  
 

2.2. Çalışmanın Amacı  
 
Bu çalışmanın temel amacı, KARDEMİR A.Ş.‘de yapılan EFQM Mükemmellik Modeli tasarımının incelenmesidir. 
Bu kapsamda çalışmanın alt amaçları, şirkete kazandıracakları, şirketin öz değerlendirmesinin yapılarak 
iyileştirmeye açık alanlara yönelik noktaların belirlenmesidir.  
 

2.3. Çalışmanın Yöntemi 
 
Araştırmada bir örnekolayın kendi çerçevesi içinde tam anlamıyla sunulmasını amaçlayan tanımlayıcı araştırma 
modeli kullanılmıştır[10]. Bu çerçevede KARDEMİR A.Ş.’de EFQM Mükemmellik modelinin tasarımı, çalıştırılması 
ve gelecek beklentileri ile ilgili veriler dokuman inceleme, mülakat ve gözlem yöntemiyle incelenmiştir.  
 

2.4. KARDEMİR A.Ş.’de EFQM Modelinin Analizi ve Bulgular 
 

1. Ana Kriter:  Liderlik  
Genel Müdür liderliğinde 2011 yılında yönetim ve çalışanların geniş katılımı ile yapılan ‘KARDEMİR A.Ş. Değişim 
Çalıştayı’ kapsamında kuruluşun vizyon, misyon ve değerleri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Genel Müdür 
liderliğinde kurumsal gelişim ve değişim projeleri ivme kazanmış kuruluşun stratejik amaç ve hedefleri 
belirlenmiştir. Üst yönetim tarafından çalışanlara örnek olmaya ilişkin davranışlar gözlenmiştir.  
 
KARDEMİR A.Ş.’ de Kardemir Performans Yönetim Sistemi (KPYS) liderlik yaklaşımlarının etkinliğini ölçmekte 
kullanılan temel bir araçtır. Liderlik yaklaşımları aynı zamanda “Politika ve Stratejilerin Yönetimi”, “İnsan 
Kaynakları Yönetimi” süreçleri ve özdeğerlendirme ile de gözden geçirilmektedir. Liderler,  kurum kültürünü 
yaygınlaştırmak, sahip oldukları bilgi, deneyimlerini ve yöntemleri şirket dışında paylaşmak üzere çeşitli konferans 
ve seminerlerde bildiri sunmaktadırlar. Şirkette liderlerin, liderlik ve yöneticilik davranışlarının etkinliği ve 
performansı KPYS kapsamında ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.  
 
Liderler kuruluşun yönetim sistemlerini geliştirmek amacıyla çeşitli sistem standartlarını, imalatta yeterlilik 
belgelerini vb. uygulamaya almıştır. Liderlerin, örneğin cevherden üretim üstünlüğünü kullanarak katma değerli 
ürünlere yönelme gibi kuruluşun temelinde yatan yetenekleri anladığı ve geliştirmeye yönelik stratejiler 
oluşturduğu gözlenmektedir. Liderler bağlı ortaklar, iştirakler, sektörel dernekler, Karabükspor, TCDD, Erdemir, 
İsdemir vb. ile karşılıklı fayda sağlamak amacıyla ilişkiler kurmaktadır. Liderler tarafından Karabük Üniversitesi ile 
ArGe projeleri, çevre ve enerji takımı, Demir Çelik Enstitüsü kurulması yönünde çalışmalar ve pazar araştırması 
gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Liderler, Tübitak ile Teydep projelerinin gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadırlar. Liderler kurumsal gelişimi sağlamak için KARÖS sistemini desteklemekte ve sonuçlarına göre 
çalışanları ödüllendirmektedir. Ödül törenlerinde üst yönetim yer almaktadır. Liderler, çalışanların kuruluşun 
sürekli başarısına katkıda bulunabilmesini sağlamaya ve sahiplenmesini artırmaya yönelik destek vermektedirler. 
Liderler tarafından çalışanların desteklenmesi doğrultusunda ingilizce eğitimi almalarına, Karabük Üniversitesi’nde 
yüksek lisans ve doktora yapmalarına olanak sağlanmaktadır.  
 
Diğer yandan liderlerin vizyona ulaşmak için stratejik yönetim ve süreç yönetimi gibi temel yaklaşımları ve 
süreçlerin tümünde risklerinin tanımlanması ve yönetilmesine ilişkin yapısal yaklaşımlar geliştirilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır.   
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2. Ana Kriter: Strateji 
KARDEMİR A.Ş.’ de misyon ve vizyonu oluştururken tüm paydaşlardan gereksinim ve beklentilerini öğrenilmekte, 
diğer göstergelerle ve stratejilerle uyumlu politikalar, planlar oluşturulmaktadır. Politika ve Stratejilerin Yönetimi 
üst sürecinde de tanımlı olduğu şekilde hedefleri önce süreçlere, sonrasında da kişilere kadar indirgemekte, 
hedeflerin tüm organizasyonuna katılımıyla ulaşılmaktadır. Şirkette tüm çalışanlar ve diğer paydaşlar misyon, 
vizyon ve değerleri bilmekte, hedefleri gerçekleştirebilmeleri için neler yapmaları gerektiğini, olabilecek katkılarını 
görebilmektedirler. KARDEMİR A.Ş.‘ de paydaşların beklentilerini almak amacıyla müşteri anketi, çalışan anketi 
gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Endüstri Mühendisliği Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi tarafından 
katma değerli ürünlere yönelik pazar araştırması çalışması yapılmıştır. 
  
Diğer yandan çalışan ve müşteriler dışında tedarikçiler, işbirlikleri, toplum gibi diğer paydaşların beklentilerinin 
alınmasına yönelik yöntemler geliştirilmesi ihtiyacı söz konusudur. Ayrıca kuruluşun kuvvetli yönlerini ve 
zayıflıklarını anlamak amacıyla kendi performansına uygun kuruluşlarla karşılaştırmasına ilişkin bir yaklaşım 
bulunmamaktadır.  
 

3. Ana Kriter: Çalışanlar 
KARDEMİR A.Ş.’ de yönetim değişikliği sonrasında yapısal bir insan kaynakları anlayışının oluşturulması 
amacıyla başlatılan proje kapsamında iş analizleri ve yetkinliklerinin belirlenmesi, organizasyon yapısının 
değiştirilmesi gibi çeşitli girişimlere başlandığı görülmüştür. 2011 yılında çalışan memnuniyeti anketi oluşturulmuş, 
geniş bir katılımla çalışanlara uygulanmıştır. Ayrıca çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
Özellikle 2011 yılında TKY anlayışının benimsenmesi sonrasında tüm çalışanların katılımına açık, çok sayıda 
eğitim faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Eğitim ihtiyaçları çalışanlardan ve yöneticilerinden alınan geribildirimlere 
göre belirlenmektedir. 
 
Çalışanların, kendi faaliyetlerinin verimliliğini gözden geçirmeleri amacıyla çeşitli bölüm içi toplantılardan 
yararlanılmaktadır. Çalışanların bireysel fikirlerinden yararlanmak ve buradan hareketle iyileştirme amaçlı ekip 
çalışmalarını başlatmak amacıyla KARÖS uygulanmaktadır. Çalışanların birbirleri ve yönetim ekibi ile iletişimlerini 
sağlamak üzere panolar, e-posta, bültenler, toplantılar, elektronik ortam gibi çeşitli araçlardan yararlanıldığı 
görülmüştür. Çalışanlara sunulan lojman, yardımlaşma sandığı gibi ücret dışı olanaklar bulunmaktadır. 
Çalışanların her türden sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir işyeri sağlık birimi yapılandırılmış, uygun teçhizat 
ve ekipmanlarla donatılmıştır. Çalışanların kurmuş olduğu Kardemir Çalışanlar Vakfı, çalışan çocuklarına burs, 
hayır işleri gibi faaliyetler içerisinde bulunmakta, bu vakıf KARDEMİR A.Ş. tarafından desteklenmektedir[11].   
Diğer yandan çalışanların iş yaşamları ile sosyal yaşamları arasında denge kurulmasını sağlamaya yönelik sosyal 
faaliyetler düzenlenmesi, çalışanlardan oluşan sosyal klüpler kurulması gibi yapısal bir yaklaşım ihtiyacı 
bulunmaktadır. Ayrıca çalışanların toplumsal faaliyetlere katılımlarının daha fazla desteklenmesi ihtiyacı söz 
konusudur.   
 
 

4. Ana Kriter: İşbirlikleri ve Kaynaklar 
KARDEMİR A.Ş.’de kuruluşun, stratejileri ile uyumlu olarak iştirakler, üniversite, TCDD, hammadde tedarikçileri 
vb. gibi çeşitli işbirlikleri geliştirdiğine dair örnekler bulunmaktadır. Karabük Üniversitesi ile yapılan işbirliği 
doğrultusunda Türkiye’nin ilk Demir Çelik Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
kurulma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca konferanslara sponsorluk sağlanmakta, farklı konularda öğretim 
üyelerinden danışmanlık desteği alınmaktadır. Tedarikçiler, kritik malzeme temin edenler ve diğerleri şeklinde 
sınıflandırılmış olup, kritik malzeme tedarikçileri için onaylı tedarikçi listesi bulunmakta ve tedarikçi değerlendirme 
sistemi uygulanmaktadır. 

 
Satınalmalarda ihale yöntemi uygulanmakta, ihaleler %80 oranında “pratis” yazılımı aracılığı ile elektronik 
ortamda gerçekleştirilmekte olup, tüm satınalma işlemlerinin sistem üzerinden yürütülmesi için Doküman Yönetim 
Sistemi (DYS) çalışmaları başlatılmıştır. Borsaya açık bir şirket olan KARDEMİR A.Ş.’de önemli kararlar ve 
gelişmeler, “Kamuoyu Aydınlatma Platformu” kapsamında yatırımcılarla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. 
Stratejik amaçları doğrultusunda teknoloji yenileme ve yatırım faaliyetlerinin sürdürülmekte olduğu görülmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin takibi için internetten, fuar katılımlarından, tedarikçi firmaların tanıtımları ve diğer 
kuruluşların deneyimli kadrolarından yararlanılmaktadır. Bilgi İşlem altyapısının iyileştirilmesi amacıyla sanal 
server kullanımına geçiş, donanımların yedeklenmesi, bilgisayarların belirli aralıklarla yenilenmesi gibi yıllar 
içerisinde çeşitli yatırım ve geliştirmeler yapılmıştır. 
 
Diğer yandan tedarikçilerin tümünü kapsayan bir tedarikçi değerlendirme sistemi, tedarikçi seçim yöntemi ve 
tedarikçileri geliştirmeye yönelik yapısal bir yaklaşım bulunmamaktadır.  
 

5. Ana Kriter: Süreçler Ürünler ve Hizmetler 
Kuruluş işlerinde sürekli iyileştirme sağlamak üzere süreçler tanımlanmakta, gözden geçirilmekte ve gerekli 
hallerde düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Süreçler, amaçlanan bir çıktıyı elde edebilmek için kullanılan çeşitli 
girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetlerdir. Kalite Yönetim sistemi beklentileri doğrultusunda satınalma, 
satış ve üretim iş akışlarının tanımlandığı görülmektedir. Üretim süreçlerinin performans göstergeleri tanımlanmış 
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olup, performans ölçümleri günlük olarak yapılmakta, aylık ve yıllık değerlendirmeler üst yönetime 
raporlanmaktadır. 
 
 

Katma değeri yüksek yeni ürün geliştirme amacıyla müşterilerin gereksinim ve beklentilerinin alındığı 
görülmektedir. KARDEMİR A.Ş. çalışanlarının kişisel bilgi birikimleri yoluyla ürün geliştirme faaliyetlerinin 
sürdürülmektedir. Müşteriler için katma değeri yüksek ray, yapı profili ve kalın yuvarlak gibi ürünleri geliştirerek 
değer yaratmayı stratejileri arasına alınmıştır. Karabük Üniversitesi ile birlikte katma değeri yüksek ürünlerin pazar 
araştırması amacıyla kapsamlı bir proje yapılmıştır. Üretim süreç parametreleri izlenmekte ve üretim hacimleri, 
verimlilik ve kalite gibi önemli göstergeler üst yönetime raporlanmakta, hedeflerden sapma olması durumunda 
iyileştirme projeleri devreye alınarak iyileştirmeler yapılmaktadır.    
                                                   

Diğer yandan pazarlama faaliyetleri, satış süreci kapsamında sürdürülmekte olup, KARDEMİR A.Ş.’nin küresel 

rekabet gücüne sahip kuruluş olma vizyonu doğrultusunda bu faaliyetlerin, yapısal bir yaklaşım ve süreç 
çerçevesinde yönetilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.   
 
 

6. Ana Kriter: Müşterilerle ilgili Sonuçlar 
KARDEMİR A.Ş.’de Genel Müşteri Memnuniyeti oranı ve sorular bazında üç yıllık olumlu bir eğilim 
göstermektedir. Genel memnuniyet oranı ve sorular bazında sonuçlar “ürünlerin belirtilen sürede teslim edilmesi” 
dışında hedefin üzerindedir. Ankete cevap veren müşteriler ve sorular bazında kırılımlar verilmiştir. Anket 
sonuçları her yıl değerlendirilmekte olup, anketlerin zamanında düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen 
olumlu eğilimlerin kuruluşun yaklaşımlarından kaynaklandığı görülmektedir. Müşteri şikâyetleri konusunda 4 yıllık 
veriler bulunduğu gözlenmiştir. 
 
Diğer yandan algılama ölçüm sonuçlarının hangilerinin temel sonuçlar olduğu belirlenmemiştir. Dış kuruluşlar ve 
iyi uygulamalar ile karşılaştırmalar bulunmamaktadır. İhracat ürünlerinin algılamaları ölçülmemektedir. Müşteri 
şikayetleri dışında, müşterilerin algılamalarını önceden tahmin etmeyi sağlayacak şikayetlere cevap verme süresi, 
teslim süresi, müşteri bağlılığı gibi dış karşılaştırma verileri izlenmemektedir.  
 
 

7. Ana Kriter: Çalışanlarla ilgili Sonuçlar 
İnsan Kaynakları süreçleri oluşturulurken, süreç kartlarında bulunan algılama ölçümleri ve performans 
göstergeleri, mükemmellik modelinde bulunan parametreler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışan 
Memnuniyeti Anketi sonuçları, kapsam açısından, EFQM Modeli ile önemli ölçüde uyum içerisindedir. Ankete 
katılım için yaklaşık %85 gibi yüksek bir oran elde edilmiştir. Anket sonuçları, bölümler, sorular ve kapsam içi-
kapsam dışı şeklinde kırılımlandırılmıştır. Algılama anketleri kapsamında genel memnuniyet ortalaması için hedef 
belirlenmiştir. Ayrıca öneri sisteminin öneri sayıları,  öneri katılım oranı,  kabul edilen öneri oranı gibi performans 
göstergeleri izlenmektedir.  
 
Diğer yandan sunulan sonuçlar henüz bir yıllık verileri içerdiğinden ve bir iyileştirme planı ile 
ilişkilendirilmediğinden, elde edilen sonuçların yaklaşımlarla ilişkili olduğunu söylemek güçtür. Sunulan veriler, 
şirket stratejileri ve EFQM Modeli kapsamı dikkate alındığında az sayıda alanla ilgili sonuçları içermektedir.  
Ayrıca dış karşılaştırma verileri bulunmamaktadır.   
 
 

8.Ana Kriter: Toplumla ilgili Sonuçlar 
KARDEMİR A.Ş., topluma katkı sağlama bağlamında Karabük ve çevresi için istihdam yaratmakta, Karabük 
Üniversitesi’ ne destek vermekte, Kardemir Karabükspor’ un sponsorluğunu üstlenmektedir. Kurumsal sosyal 
sorumluluk kapsamında yapılan harcamalar 2 yıllık artış eğilimi göstermektedir.  
  
Diğer yandan toplumun KARDEMİR A.Ş. hakkındaki algılamalarına ilişkin olarak ölçüm olmaması nedeni ile 
değerlendirme yapılamamaktadır.   
 
 

9. Ana Kriter: Temel performans Sonuçları 
KARDEMİR A.Ş.’de temel stratejik çıktılara yönelik kapsamlı göstergeler bulunmaktadır. Mamül, yarı mamül ve 
ürün tipi bazında kırılımlı göstergeler bulunmaktadır. Sunulan sonuçların yarısında 3 yıllık olumlu eğilim 
görülmüştür Ray üretimi 3 yıllık artış eğilimi göstermektedir. Sunulan sonuçlarda yaklaşımdan kaynaklanan 
örnekler bulunmaktadır. Ayrıca kapsamlı finansal göstergeler bulunmaktadır. Sunulan finansal göstergelere ilişkin 
bütçe hedefleri bulunmaktadır. Sermaye, özsermaye, duran varlıklar, stok, haddehane, kok ve fırın üretim 
performansları gibi göstergelerde 3 yıllık olumlu eğilim/performans görülmektedir. 
 
Diğer yandan sunulan sonuçlarda dış kuruluşlarla (sınıfında en iyi) veya sektör ortalamaları ile karşılaştırma 
bulunmamaktadır[11].  
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3. SONUÇ 
 
KARDEMİR A.Ş.’de mükemmeliyet yolculuğu, Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında başlatılan 

yeni süreçte KALDER Derneği’ne EFQM İş Mükemmelliği Modeli çalışmaları için yapılan başvuru ile başlamıştır. 
Bunun üzerine 28.08.2011 tarihinde dernek yetkililerinin KARDEMİR A.Ş.’de yaptıkları ziyaret ile 
değerlendirmelere başlanmış olunup yapılan çalışmalar kapsamında 26-27.09.2011 tarihlerinde bu çalışmalarda 
aktif rol oynayacak personele eğitimler verilmiştir. Çalışanlara ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’ uygulanmıştır. 
 
Diğer yandan EFQM İş Mükemmelliği modelinin iş yerlerinde uygulanacağına dair 25.10.2011 tarihinde Karabük 
Üniversitesi’ nde düzenlenen sempozyumda ‘Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ imza töreni yapılmıştır. 
 
31.10.2011–02.11.2011 tarihleri arasında ise yine KARDEMİR A.Ş. talebi doğrultusunda KALDER 
değerlendiricileri tarafından ‘EFQM İş Mükemmellik Modeli Dış Değerlendirme Tetkiki’ adı altında KARDEMİR 
A.Ş. işyerlerinde yine KALDER tarafından planlanan saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 
 
EFQM Mükemmellik Modelinin aşamaları olan; Mükemmellikte Kararlılık, Mükemmellikte Yetkinlik ve Ulusal Kalite 
Ödülü aşamaları için yapılan ziyaret sonucu elde edilen bulgulara göre; mevcut potansiyeli göz önünde 
bulundurularak “mükemmellikte kararlılık aşaması” nın geçilerek direk 2. aşama olan “Mükemmellikte Yetkinlik” 
aşamasından çalışmalara başlanması Kalder tarafından uygun görülmüştür.  
 
Türkiye Kalite Derneği – KALDER ve Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği –TÜSİAD tarafından 28-30 Kasım 
2011 tarihleri arasında düzenlenen 19. Ulusal Kalite Ödülü Organizasyonunda, KARDEMİR A.Ş.‘ye 
‘Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız’ ödülü verilmiştir. 

 
Şirketlerin EFQM Mükemmellik Modeli ile oluşturacakları sistem çoğunlukla kendi yapısal ve kültürel özelliklerine 
bağlıdır. Model, sadece sonuçları değil bu sonuçların modelden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve kapsam 
alanının genişliğini de değerlendirmeye tabii tuttuğundan, sonuçların tesadüfi değil sistematik olarak elde 
edilmesini garanti altına almaktadır.  
 

KARDEMİR A.Ş.’de başlatılan EFQM Mükemmellik Modeli tasarımı çalışması, kalite yönetim sistemi ile ilgili 
değişimi yakalama çabalarının bir gereği olarak, fabrika ve tesislerinde uygulanmasına yönelik atılan önemi bir 
adımdır.  
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ABSTRACT 

As addressed clearly by Prime Minister Ismet Inonu in the groundbreaking ceremony of Iron and Steel Factories 
in Karabuk, Turkey, on April 3rd, 1937, those factories were not only a step in the industrialization process of the 
country, but also an important one in the process of building up a modern life and individual which the new 
Republic of Turkey was endeavoring with much enthusiasm to expand to the interior parts of Turkey beyond the 
big metropol cities.  The latter process aimed at creation of a “civilized” Turkey and individual in compliance to the 
new life and culture which was under construction in the vicinity of the new factory.  Educated and healthy 
workers, skilled enterpreneurs of the future, women, able to take care of their children within modern standards 
while being the ladies of their neat and clean houses, and healthy children were essential segments of this picture 
to be drawn.  As a result, along with the factory, new facilities of a modern life for those who worked in the factory 
and for their families, such as houses, most of them with private gardens, clubs, playfields like tennis courts, 
basketball and voleyball grounds, movie theatres, tea gardens, daycare centers, and the like were being built.  In 
this paper, the Iron and Steel Factories in Karabuk and the model life built in their vicinities will be examined as a 
microcosm to the modernist project for a civilized life as constructed by the new Republic of Turkey from mid 

1930s to early 1970s. 

Keywords :Turkish Republican history and iron & steel industry, modernization, industrialization, urbanization, 

civilization 

The new Republic of Turkey, not long after its foundation in the period following the end of the First World War, 
prioritized its comprehensive and well-structured modernization project with the dual objectives of centralization 
and industrialization.  Starting from early 1930s, the Turkish state stepped in the industrialization process with a 
from up to down approach through the establishment of factories of varied manufacturings throughout the country 
which was accompanied by a fast urbanization growing out of the surrounding living areas of those factories.  
Given the imminent Second World War, along with the ongoing global economic crisis, Turkish leaders put the 
foundation of iron and steel factories at the top of their list of heavy industries. 

As early as mid 1920s, Eregli (Ereğli) of Zonguldak, a seatown by the mideastern coast of the Black Sea region, 
was considered by a click of Turkish state officials including President Mustafa Kemal Ataturk, especially in the 
light of technical reviews made in the region by a group of experts from the United States, as an appropriate spot 
for the new iron and steel plant.  However, high Turkish military officials headed by Chief of General Staff, 
General Fevzi Cakmak, countered this suggestion with a more jeo-strategically proper alternative location, largely 
for military reasons, and were backed by certain Turkish state officials including Prime Minister Ismet Inonu and 
Minister of Finance Celal Bayar.  The latter suggestion with a specific location, Karabuk (Karabük), a rather 
unheard town of Zonguldak, won the day.  Under the auspieces of Sumerbank, a statebank established to finance 
and to direct the industrial complexes in the country, the first cornerstone for the Iron and Steel Factories was laid 
down on April 3rd, 1937. 

During the groundbreaking ceremonies, Premier İnönü stated: 

Dear friends, we have currently started the heavy industry, which is the main part of the real industry, after we 
stepped in the industrial life.  Machine industry starts from here as well.  As those factories will provide us with the 
iron and steel we need, the defense of our country will be based on firm foundation.  To establish factories, which 
are most essential to and beneficial for our country, was the primary subject to which Atatürk attached the utmost 
importance… Dear friends, a modern and progressive nation cannot survive without industry.  Recently, our 
citizens in here [Zonguldak] have celebrated three great works, three great inspirations of the Republic.  First, we 
have seen the openning of the railways within a year; second, a few days ago, Deputies showed their kindness 
and appreciation to my dear friend Celal Bayar in the Grand National Assembly for his extraordinary achievement 
of the complete nationalization of the coal mine.  And third, today, we are founding the Iron and Steel Factories.  
Let me take this oppurtunity to reiterate that we have commerce and reform programs not only for this part of the 
country, but for the entire country as well.

1
 

                                                           

1
 Kurun, 4 April 1937.  Italics are ours. 
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Iron and Steel Enterprises at Karabuk was not only a significant step in the process of industrialization, but also a 
turning point in the creation of a modern society and individual.  Modernization is a process of reaching the level 
of “modern society” from “traditional society,” the former which was achieved by Western societies through 
industrialization and urbanization.   The process further refers to a period of transition from a closed ecomomic 
system based on agriculture to capitalism, an economic system based on industry and free trade, to democracy in 
political terms, to laisizm in socio-cultural and political terms, to urbanization in social terms, and to a period of 
fast increasing literacy and social mobility.

2
  Modernization or Westernization, which was largely understood to be 

achieved exclusively through the borrowings of Western technology and institutions as a means of saving the fast 
crumbling Ottoman Empire in the eighteenth century, evolved into a project to be implemented by modernist elits 
through a from up to down approach.

3
   Therefore, as underlined by Inonu in the same ceremonies, with the 

establishment of Iron and Steel Factories, the new Republican state managed to “create an institution of 
civilization and culture from a spiritual and social perspective for Republican and nationalist Turkey.”

4
 

In this context, the chief task for the modernist project of creation of modern individuals and society was to carried 
out through rapid economic recovery, industrialization, and revolutions.  While new important initiatives were 
taken in the venue of industrialization led by the state through the First Five Year Industry Plan, the State Owned 
Enterprises indirectly implemented the much expected task of formation of a modern society through the 
foundation of factories and the living areas within their vicinities.  Those factory buildings as well as living and 
recreation areas were the places where the dream of the Turkish state for a new modern life were built on.  
Workers, who began to work in the factories and live in the living areas, were introduced to a new life.  Through 
houses, movie theatres, recreation areas such as swimming pools and tennis courts, clubs, and parks all which 
were the samples of a modern life, it was aimed at putting a modern life on play.  Çağatay Emre Doğan concurs 
with this conclusion in his study regarding the Nazilli Textile Factory which was an institution of Sumerbank as 
well located in Aydin, a province in Western Turkey: 

When we talk about factories, we should not only think about the buildings that cover/include the machines, but 
also the vehicles which serve to introduce and expand a new life style and culture to an entire society.  Factories 
can be understood in a context from as a space of a class structure for the production of modern industry to a 
common space for social transformation as related to modernity, which extends to office relations.  As a result, it 
will be more accurate to address the topic of factory buildings within living spaces, as well as within social and 
cultural transformation in parallel to those spaces instead of within modern architectural criteria or a discipline of 
style exclusively.

5
  

Burak Asiliskender, who did work on Sumerbank Textile Factory in Kayseri, also points out to the objective of the 
modernization of the new Republican state and underlines that factories which were built by the state “were 
spaces where the modernization ideology was applied in Turkey.”

6
  İhsan Tekeli stresses that a “radical” 

modernization took place in Republican era when compared to the Ottoman period and a “holistic modernization 
project,” which was oriented towards the West in every venue and of which spatial rearrangement was an 
important part was implemented.

7
 

New living areas, established within the State-Owned Enterprises, as well as the subsequent social opportunities 
made a contribution to the modernization project as a whole while they were providing the labor force needed for 
industry which was an indispensable component of the project.  Social opportunities presented to the workers, in 
fact, aimed at attracting the labor force to factories and maintaining their presence and productivity in the face of 
scarcity of the labor force.

8
  As stated by Ahmet Makal, the objectives of the social opportunities provided to the 

workers were not confined to those aims.  The author, in referrence to a book published by Sumerbank in 1943, 
underlines that recreation areas, such as swimming pools, reading rooms, movie theatres, and shops aimed at 

                                                           

2
 Tazegül, Murat.  Modernleşme Sürecinde Türkiye (Turkey in the Process of Modernization).  Istanbul: Babil Yayınları, 2005,  

23-24. 
3
 Ibid., 99. 

4
 Quoted by Yazıcı, Erdinç “Şehir-Kültür-Kimlik Karabük: Bir Sanayi Şehrinin Doğuş Hikâyesi” (City-Culture-Identity Karabuk: A 

Story of the Birth of an Industrial City), Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir-Çelik Sempozyumu, 2-3 Nisan 2010 
(Symposium on Karabuk and Iron-Steel since its Foundation until Today, April 2-3, 2010), Karabük Valiliği Yayınları 
(Publications by Karabuk Governorship).  Ankara: TBMM Basımevi, 2010, 19. 
5
 Doğan, Çağatay Emre, “Nazilli Basma Fabrikası Yerleşimi: Tarihçe ve Yaşantı” (The Living Space of Nazilli Textile Factory: 

History and Life), (Ed.), Cengizkan, Ali, Fabrika’da Barınmak: Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de İşçi Konutları: 
Yaşam, Mekân ve Kent (Living in the Factory: Workers Houses in Turkey in Early Republican Period: Life, Space and City).  
Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2009, 77 
6
 Asiliskender, Burak, “Anadolu’da ‘Modern’ Bir Yaşam Kurmak: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları” (To Establish 

a ‘Modern’ Life in Anatolia: Sumerbank Cloth Factory and Houses in Kayseri), Fabrika’da Barınmak (Living in the Factory), 
112. 
7
 Tekeli, İlhan, “Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması” (City Planning in Turkey as a Modernization 

Project), (Ed.), Bozdoğan, S. and Kasaba, R., Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Modernization and National Identity 
in Turkey), Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 4th Edition, 2010, 165. 
8
 Makal, Ahmet.  Ameleden İşçiye Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları (Labor History Studies from 
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increasing the productivity, protecting the health of the employees, and improving their health and life standards, 
as well as the relations among them the latter which would foster the work harmony in the end.

9
  

The question of accommodation in Iron and Steel Factories in Karabuk like in other Sumerbank factories was 
solved through the living spaces of those factories.  Those spaces included similar housing types and recreation 
areas.  As stressed out by Sezen Öktem, the principles, which were followed in other accommodations of 
Sumerbank, such as the order of the houses in accordance with the status of employees, as well as the existence 
of kindergarten, playgrounds for children, and recreation areas, were kept in the living spaces of Karabuk as 
well.

10
  The author summaries the characteristics of the living places in Karabuk following as:   

Housing for the General Director and the guest house locate on the terrace by the slope of a hill overlooking the 
view.   In their vicinities, there existed housing for directors, engineers, foremen, and workers in that order.  There 
were shops in the districts where residents could afford their needs at cheap prices.  Every equipment which had 
to be included in a modern life was provided.  There were hospitals, movie theatres for summer and winter, 
separate clubs for engineers and workers, a public house, kindergartens, and primary and high schools.  The 
pavements and roads were built wide.  Next to the facilities such as sewerage and clean water, most of the 
districts were heated through a central heating system built in 1950’s.  There were playgrounds, tennis court, 
basketball, volleyball, and football grounds, and a swimming pool. (…) Houses, designed for minimum needs, 
were for nucleus families.  They were built in the direction of from north to south.  It was essential that each house 
receive a lot of sunshine.

11
 

Therefore, not long after the foundation of the Iron and Steel Factories and the surrounding living places, what 
was needed for a modern life style was mostly met by the factory enterprises.  A house with more than one 
bedroom, a bathroom and a separate kitchen, and with clean water and central heating not only presents many 
opportunities for a modern life, but also plays a role in the emergence of modern life routines: 

Worker families in those houses [were] living as healthy individuals in a clean and comfortable environment 
thanks to the health facilities to meet all the needs.  Since each house [came] with a [private] garden of 250 meter 
square, worker families [pursued] a healthier life style and this [made] a positive impact on their health.  As the 
houses, with their interior and exterior cleanness and beauty, [were] providing the worker families with the taste of 
clean furniture, social level of worker families [improved] each day.

12
 

Those facilities provided with the houses, health and, therefore, productivity of the workers tried to be maintained.  
Healthy individuals and, certainly, healthy and productive workers were important parts of the Republican 
modernist project.  As a result, hospitals and medical centers were built within the factories.  In Iron and Steel 
Factories in Turkey by Sumerbank, next to 150 hospitals, there were one hospital for 20 people and seven 
dispanseries for 66 people in total.

13
  In a publication by the Factories in 1948, it reads, “next to the medical 

emergency stations within the factories, the [latter] included a hospital for 100, which was quite modern and well-
equipped.”

14
  

It was a common pattern that employees of the factories were encouraged to participate to the sport activities in 
order to increase the productivity of the work place.  Swimming pools, tennis court, basketball and voleyball 
grounds, and the stadium should be seen within those facilities provided to the workers within their living spaces.  
The importance given to the sports within the factory location was an extension of the policy of the early 
Republican period to have healthy and disciplined and, therefore, productive individuals through physical 
education and sports activities.

15
  As pointed out by Dogan, through the orientation of workers to those activities, it 

was also aimed at “preventing the moral decadence and political mobilization.”
16

 

In parallel to the general politics of the Republican period to create a modern society with a stress on increase in 
literacy and educational level, some of the facilities within the factories oriented towards education, including a 
variety of educational programs.  Some of these programs, in order to meet the urgent need for qualified people, 
was composed of professional and technical education, as well as courses and schools opened to equip their 
followers with certain qualifications.  Makal points to the fact that while these programs aimed at training the 
qualified labor at micro level, it was also a part of the educational and cultural mobilization under current in the 
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country at that time.
17

  Dogan, similarly, describes the facilities, such as gardens and kindergartens to be “a 
component of social welfare” with an objective to train the qualified labor.

18
 

In order to solve the problem of qualified labor in Iron and Steel Factories at Karabuk, at first hand, an Apprentice 
School was established on March 2, 1944 and the graduates, after completing their studies with good grades and 
passing the exam, and in the aftermath of a three-year training, they were hired first as a candidate to labor and 
then as a labor.  In those schools, while courses of culture were taught in parallel to the curriculum for secondary 
schools as framed by the Ministry of National Education, courses in theory and practice were also given by the 
employees of the Factories.

19
  Next to the Apprentice School, some professional courses were also taught; some 

of the workers were sent to England, and a Job School opened its doors in 1957-58.
20

 Next to the professional 
training, courses for reading and writing, language learning, and for “public civility” were opened while the Iron-
Steel Primary and Secondary Schools, founded in 1942, was turned into the Iron and Steel High School in 1953.

21
 

The Factories also offered their employees free time activities and facilities for social life and entertainment.  
Clubs, parks, tennis court and swimming pools, various sports grounds, and movie theatres were among those 
opportunities. İsmail Girgin states, “the movie theatre for 300 people, Yenisehir and Youth Clubs, community 
center, Bee (Arı) Park, Garden with the Pool as this included a big swimming pool inside, playgrounds for 
children, tennis courts, volleyball and football areas, shooting range, and finally the social gathering places within 
the Factories which also included a movie theatre and a theatre where the people spent their time with fun.”

22
 

In those areas of a social life, as pointed out by Hür Kalyoncu, the pioneer name was General Director Muhittin 
Erkan: “Muhittin Erkan, who served as the General Director in 1947-1950 period, earned the love of workers by, 
organizing a very entertaining picnic, a behaviour to be regarded, as a sample, with drums and flutes in an area 
where the piny water depot was located.  Again, the formation of a ski resort at the location of Ahmet Usta on the 
path to Bartın and the establishment of a summer resort at Amasra for the workers and the employees of the 
Factories were the achievements of his period as well.”

23
  

However, it is essential to keep in mind that those facilities and activities were not successes of one single 
person, but were constituents of the State-Owned Enterprises and, largely, of the modernization project of the 
Republic.  Through these types of facilities and activities, while it was aimed at fostering the labor productivity and 
maintaining their continuity and complacency in the factory, it further targeted the adoption of modern types of 
entertainment and free-time activities.  In this context, it can be evaluated as an important modern life activity for 
the workers and employees to go to summer resorts with their families. The summer resort at Amasra, named 
after Muhittin Erkan, Director of the Factories, as “Erkan Camp” was opened in an area of 6.000 square meters in 
Kum district in 1947.  Including a dining-room and an entertainment center as well, the Camp was for 205 people 
in total, 85 of which and 120 of which could stay in hotel and cabins respectively in sessions of fifteen days.

24
  

Quoted by Kalyoncu from a publication of the Factories in 1948, “The Iron and Steel Erkan Camp clearly indicates 
the importance attached by the Institution [Iron and Steel Factories] to the physical health of the Turkish heavy 
industry worker.”

 25
 

One of the important segments of the social life evolved around the factories were the clubs.  Pointing out to the 
club life in 1960s in Karabuk, Kalyoncu quotes the following assessment Fazıl Bayraktar, who worked as a 
battalion commander in 1970s:  

Engineers Club was a club of aristocrats which had strict rules and whose doors were closed down to everyone 
other than themselves.  Even though I had very good friends among the engineers, I must stress that I barely 
went to the Club because of their prejudiced behaviors.  I must state that I felt timid whenever I went to the 
Engineers Club. They usually used to play classical music from Beethoven, Mozart, Bach, Strauss and Caykovski 
and bring popular artists from Istanbul; alaturca [Turkish] music was not held high esteem.

26
 

As is seen so far, the social life in Karabuk was the one which certain segments of the society were living 
separately and in their own ways.  It can be well ascertained that especially the engineers were leading a closed 
social life with their high life styles and habits.  Aside from the Engineers Club, the existence of separate 
Employees Club and Workers Club in the neighborhood where the Factories were located shows this partition.  In 
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one of his articles published in a daily newspaper, namely, Bölgenin Sesi, [Voice of the Region], Kalyoncu 
describes the “cast” system in the following words: 

Employees of the Iron and Steel Factories at Karabuk were categorized through their social status in the sphere 
of social life which ran parallel to their level and position in the factory.  As a result, next to the class of merchants, 
which could be considered as a wealthy class, class of technocrats emerged.  The gap among the classes 
reached the top when 1960s came….Was for members only club life in the city-center for merchants and in 
Yenisehir for engineers created by the state on purpose?  This class [class of technocrats] was considered to be 
an alternative for and, if needed, to balance the merchant class, which was rooted in the public itself and was 
getting richer.  This situation strongly indicates that the state wanted to control the social life as well as the 
economic life.  On the other hand, workers, who occupied the largest class of the city, presented a spatial 
division.  While some of the workers lived in the city and earned wages, most of them lived in the countryside.  
This situation brought about the differentiation of the workers rooted in the countryside from those in cities in 
parallel to the spatial differentiation.

27
 

In another article, Kalyoncu further states, “There occurred a great gap of dialogue among the classes.  The 
modernist and elitist approach showed itself in the city as well.  The spatial mentality of Karabuk was formed in 
the line of uptown and downtown peoples.  While Mozart, Beethoven, Caykovski were listened in the Engineers 
Club located at Tepe in Yenisehir, downtown people were trying to find their own identities through the folk songs 
[they played].”

28
 

Mustafa Yanık in his article, namely, “Engineers Club” underlines that to become a member of the Club, which 
was at the top of social, cultural, and artistic life of Karabuk, was of extreme difficulty as it was essential to get all 
the votes in the city while the membership of those who spread all over the country were not dropped and while ¾ 
votes of the all members were required.  Yanık counts panels, forums, festivities, New Year’s Eve and Republican 
parties, billiard and pinocle parties and the like as the Club activities while “double rum, backgammon, and coffee 
plays became available at the Club activities only after the degeneration of the Club.”

29
 

One important point that needs to be underlined regarding the life that was trying to be created in the process of 
modernization in and within the Factories was the position of the “peasant-worker” as coined by Makal.  The term 
refers to the transitional condition of the worker who just migrated from the countryside to the factory location and 
to that of the one who did not cut his ties completely with his town. The former describes the fact that the new 
worker did not abandon the town lifestyle at once and asa whole while the latter reads one particular fact that the 
newly budding worker’s relationship to the factory was just confined to his work time at the factory, while he went 
back to his home in the countryside after working hours.  Pointing out these conditions especially for the early 
period of the Factories, Makal makes the following assessment: 
 
In this early period, it is difficult to use the term ‘industrial worker’ for most of the people who worked in industry in 
terms of their work experience, working habits, and social behavioral habits.  These people, who did not cut their 
ties with agricultural life, were working as labor only in certain periods of time for extra cash.  They neither met the 
terms of education and work experience nor had the same behavioral patterns in social terms.

30
 

 

The workers, described as “peasant-worker” by Makal, used to work as an industrial labor only for a certain period 
of time and then go back to their towns.  In Sumerbank Iron and Steel Factories in Turkey, “labor absence was at 
its height during the period of harvest.”

31
  The existence of workers, who went back to their towns at certain times 

of the year or who continued to live in their towns even though they worked full time in the Factories, indicates 
that not the entire employees lived in the factory houses and participated to the modern life style that these 
houses offered.  As pointed out by Makal, only 40% of the married workers benefited from the accommodation 
facilities provided by the Factories at Karabuk.

32
 

 
Those workers, who continued to live in the countryside, while they were working in the Factories, maintained 
their agricultural activities as well.   To illustrate, one of the workers retired from the Iron and Steel Factories, 
Muzaffer Uzun, Financial Secretary of the Karabuk Branch of the Association of the Turkish Worker Retirees, to 
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whom we interviewed, stated that even though both his father and himself worked for the Factories, they both 
preferred living with their own families in the countryside.

33
  Factories provided the workers, maintaining their lives 

in the countryside, with regular services for their communes. The reasons to keep the country life could be various 
ranging from personal preferences to the insuffiency of accommodation to the calculated policy of the Republican 
state to prevent the emergence of working class consciousness among the workers. 
 
Therefore, it can be asserted that the modern life which was under construction in the vicinity of the Factories did 
not cover all the workers.  It is further hard to make an assessment that all the employees, whether they lived in 
the provided houses or not, benefited from the social facilities offered by the Factories or participated to the social 
activities to the same extent.  To make a research on these points would present us with conclusions of 
importance in terms of indicating the level of the participation to the modern life that was trying to be built within 
the vicinities of the Factories and, therefore, to what extent the modernization project was a success.   
 
In conclusion, the “modern” life style that was trying to be created within the Iron and Steel Factories at Karabuk 
with facilities offered for accommodation, education, culture, sport, entertainment, and summer and winter resorts 
was a template for a modern life despite the differentiations and discrepancies experienced in social life.  Even 
though this life pattern, without a doubt, was quite different from that in the countryside to which the workers were 
accustomed to, when both they and their families in time acquired the behavioral patterns and habits of the 
modern life, the modernist project of the early Republican period based on the creation of modern individuals and 
society was temporarily achieved in the sample of Iron and Steel Factories at Karabuk. 
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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı Konya ilinde faaliyet gösteren demir çelik işletmelerinde çalışanların değişimlere karşı 
gösterecekleri sinik tutumların çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Konya 
ilinde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmada tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen çalışanlara anket 
uygulanmıştır. Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık değişkenlerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemeye yönelik olarak yapılan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre çalışanların yaş, eğitim, 
çalışma sürelerine yönelik anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca korelasyon analizi sonucuna göre örgütsel 
bağlılık ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Örgütsel Bağlılık, Demir Çelik Sektörü. 

A RESEARCH TO DETERMINE THE EFFECTS OF 

ORGANIZATIONAL CYNICISM ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT 

Abstract 
 
The aim of this study is to research the effect of the employees’ cynical attitudes towards changes on their 
organizational commitment. For this aim a survey has been applied to the randomly selected employees of an 
iron and steel sector firm. According to the results of Kruskal Wallis Test which is oriented to determine if there is 
significant differentiation of organizational commitment according to demographic variable; significant differences 
has been detected according to the age, education, working term of the employees. Also, according to the 
correlation analysis result, a negative relationship has been determined between organizational commitment and 
organizational cynicism. 
 
Key Words: Organizational Cynicism, Organizational Commitment, Iron&Steel Sector. 

 
1.Giriş 
 
Örgütler ekonomik, politik, sosyal, teknolojik nedenlerle kontrol edemediği dış çevre faktörlerine karşı değişen ve 
gelişen çevreye ayak uydurabilmek için değişime zorlanmaktadır. Şirket birleşimi ve satın almalar, yeniden 
yapılanma, küçülme, kademe azaltma gibi çalışanları etkileyen değişim çabaları; çalışanların örgüte ve değişim 
çabalarına karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesine neden olmaktadır (Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 284). 
Örgütlerde meydana gelen bu aşırı olumsuz davranışların birçok çalışan tarafından gösterilmesinin temel 
nedenlerinden biri örgütsel sinizm kavramıdır (Dean vd., 1998: 341). Bu nedenle yaşanan değişmeler sonucu 
çalışanlarda ortaya çıkan örgütsel sinizm, çalışanların örgütsel bağlılığını azaltmaktadır.  

 
2.Örgütsel Sinizm ve Boyutları 
 
Sinizm bir düşünce tarzı ve yaşam biçimi olarak Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır (Dean vd. 1998: 342). Sinizm İ.Ö. 
4. yüzyılda ilk sinik olan Sokrates’in izinden giden Antisthenes ve Sinope’li Diogenes tarafından ortaya atılan bir 
felsefedir (Shea, 2009: 1).  
 
Sinizm kelimesi etimolojik köken olarak önceleri “Zynismus” ve daha sonraları “Kynismus” kelimelerinden 
türetilmektedir. Ayrıca 19. yüzyılda Nietzsche’nin sinizm kelimesini “Cynismus” olarak kullandığı görülmektedir. 
İngilizce literatürde ise bu kelime “Cynicism” olarak kullanılmaktadır (Shea, 2009: 2). Sinizm insanların gizli açığa 
vurulmamış amaçları hakkında kötümser, hayal kırıklığına dayalı olarak olayları açıklama tutumu; kendi çıkarlarını 
korumak veya artırmak için sırf araç olarak başkasıyla ilgilenme ve işleri idare etme eğilimidir (Mautner, 1997: 
119; Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 285). Ayrıca sinizm bireyin kişisel bir özelliği ve duygusu olarak tanımlanmasının 
yanı sıra birçok araştırmada sinizm değişen çevre faktörlerine karşı negatif tutum olarak tanımlanmaktadır 
(Anderson ve Bateman, 1997: 450). 
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Örgütsel sinizmle ilgili birçok tanım yapılmış olmakla birlikte en yaygın kullanılan tanımlardan biri Dean 
vd.(1998)’nin tanımıdır. Dean vd. (1998)’e göre örgütsel sinizm kavramı çalışanın onu istihdam eden örgüte karşı 
geliştirdiği negatif tutumlar olarak tanımlanmakta ve bu tutumlar üç boyutta ele alınmaktadır (Dean vd., 1998: 
345). 
 

2.1.Bilişsel (İnanç) Boyut: 
 
Örgütsel sinizmin ilk boyutu; öfke, hor görme ve kınama gibi olumsuz duygularla ortaya çıkan, örgütün 
dürüstlükten yoksun olduğuna dair inançtır. Bu açıdan sinizm, eylemlerin ve insan güdülerinin iyiliği ve samimiyeti 
ile ilgili inançsızlığa olan eğilimdir. Bu nedenle sinikler; adalet, dürüstlük ve samimiyet gibi prensiplerin eksikliğ i 
nedeniyle, örgütlerinin uygulamalarıyla kendilerine “ihanet” ettiklerine inanmaktadırlar (Dean vd., 1998: 345-346). 

2.2. Duyuşsal (Duygu) Boyut  

Örgütsel sinizmin ikinci boyutunu bir nesneye karşı gösterilen duygusal tepkiler oluşturmaktadır. Örgütsel sinizmin 
duygusal boyutu, saygısızlık, öfke, sıkıntı ve utanç duyma gibi kuvvetli duygusal tepkileri kapsamaktadır 
(Abraham, 2000: 269).  
 
Sinizm, düşünce ve inançların yanı sıra örgüte yönelmiş objektif bir yargı içermeyen hor görme ve öfke gibi güçlü 
duygusal tepkileri de içermektedir. Hatta örgütsel sinizm düzeyleri yüksek bireylerin örgütlerini düşündükleri 
zaman sıkıntı, tiksinti ve utanç bile hissedebilecekleri belirtilmektedir. Bu nedenle, sinizm her türlü olumsuz 
duyguyla ilişkilidir (Brandes, 1997: 31; Dean vd.,1998: 346). Sonuç olarak bu boyutta saygısızlık, küçümseme, 
öfke, kızgınlık, sıkıntı duyma, utanç hissetme, nefret etme, kendini beğenmişlik, ahlaki bozulma, hayal kırıklığına 
uğrama ve güvensizlik duygularının yer aldığı belirtilebilir (Brandes, 1997: 31; Dean vd., 1998: 346). 

2.3. Davranışsal (Davranış) Boyut  

Bu boyutta örgütlerinde sinik davranışta bulunan çalışanlar, örgüt içinde gelecek olaylar hakkında karamsar 
tahminleri, alaycı mizah gibi unsurları ve örgütle ilgili hakir görmeleri ve güçlü eleştirel ifadeleri de kapsamaktadır 
(Özgener vd., 2008: 56; Kutaniş ve Çetinel, 2010: 188 ). Çalışanlar, sinik davranışları ifade edebilmek için mizahı, 
özellikle alaycı mizahı kullanmaktadırlar (Dean vd.,1998: 346). Böylece sinik tutuma sahip bireyler örgütlerinin 
amaçlarıyla alay edebilirler, görev ifadelerini yeniden yazabilirler ve alaycı yorumlarda bulunabilirler (Brandes, 
1997: 34-35). 
 

3. Örgütsel Bağlılık 
 
Örgütsel bağlılık konusu ile ilgili örgütsel psikoloji, örgütsel davranış ve sosyal psikoloji gibi farklı disiplinlerin 
ilgisinin giderek artması, bu alanlardan gelen araştırmacıların konuya kendi bakış açılarını getirmeleri, örgütsel 
bağlılık kavramının anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden örgütsel bağlık kavramı ile ilgili üzerinde görüş 
birliğine varılmış bir tanım bulunmamaktadır. Morrow literatürde örgütsel bağlılıkla ilgili yirmi beşin üzerinde farklı 
tanımın bulunduğunu belirtmektedir. Bu farklılık, örgütsel bağlılık kavramının tanımlanmasına yansımakta ve farklı 
tanımların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir (Gül, 2002: 38): 

 Meyer ve Allen (1991)’ e göre örgütsel bağlılık psikolojik bir boyuta sahip olan, iş görenlerin örgütle 
ilişkisi ile şekillenen ve örgütün sürekli bir üyesi olma kararı almalarını sağlayan bir davranış olarak 
tanımlamaktadırlar (Meyer ve Allen, 1991: 67).  

 Yüksel (2000)’e göre örgütsel bağlılık, yalnızca işverene sadakat süreci değil, örgütün iyiliği ve 
başarısının sürekliliği için örgüte dâhil olanların düşüncelerini açıklayıp, çaba gösterdikleri bir süreç olarak 
tanımlamaktadır (Bayram, 2005: 128). 

 Porter, Steers ve Mowday’ e göre örgütsel bağlılık; bireylerin örgütle özdeşleşmeleri, örgütsel amaç ve 
değerler yönünde çaba sarf etmeleri olarak tanımlamaktadırlar (Paulin vd., 2006: 908; Çöl, 2004).  
Eisenberg ve diğerlerine göre örgütsel bağlılık kavramı üç unsuru içermektedir. Bu unsurlar (Eisenberg vd., 
1987:181; Boylu vd., 2007: 58; İnce ve Gül, 2005;  Tannenbaum vd., 1991: 759-760; Ferris ve Aranya, 1983: 83; 
Balay, 2000: 18): 

 Örgütün amaç ve değerlerini benimseme ve bu değerlere karşı güçlü bir inanç hissetme,  

 Örgütün yararı ve sürekliliği için beklenenden daha fazla çaba harcama,  

 Örgüt üyeliğini devam ettirmek için güçlü bir istek ve arzu duymadır. 
Örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili yapılan tanımların ortak özellikleri örgüte bağlanan bireylerin örgütün başarısı 
için ellerinden gelen katkıları sağlama doğrultusunda davranış gösterecekleri beklentisidir. Aynı zamanda 
bağlılıkları güçlü olan çalışanların performans düzeylerinin bağlılık duymayan çalışanlara göre daha yüksek 
olacağı düşüncesi örgütsel bağlılık kavramının tanımlanmasında temel alınan en önemli unsur olmaktadır (Özler, 
2010: 3). Allen ve Meyer örgütsel bağlılığı; duygusal(affective) bağlılık, devam(continuence) bağlılığı ve normatif 
(normative) bağlılık olarak sınıflamıştır (Allen ve Meyer, 1991: 61-89). Duygusal bağlılık, işletmede çalışan 
bireylerin duygusal olarak kendi tercihleri ile işletmede kalma isteği olarak tanımlanmıştır. Devam bağlılığı, 
çalışanların işletmeden ayrılmanın beraberinde getireceği maliyeti dolayısıyla olumsuzlukları dikkate alması ve bir 
zorunluluk olarak işletmede devam etmesi olarak tanımlanmıştır. Normatif bağlılık ise, işlemede çalışanların 
ahlaki bir görev duygusuyla ve işletmeden ayrılmama gerektiğine inandıkları için kendilerini örgüte bağlı 



FINDIK, M. ve ERYEŞİL, K. 

1252 

 

hissetmeleri olarak ifade edilmiştir (Meyer ve Allen, 1997: 11). Bu üç bağlık türünün (duygusal, devam ve 
normatif) ortak yanı, iş görenleri bir örgüte bağlayan ve onların örgütle olan beraberliğinin devam edip etmeyeceği 
kararlarını etkileyen bir psikolojik durumu yansıtır (Meyer vd., 1993: 539; Obeng ve Ugboro, 2003: 84).  
 

4.Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 
 
Örgütsel bağlılık; örgütsel amaç ve değerleri kabullenme ve bunlara güçlü bir inanç duyma, örgütsel amaçların 
başarılması yönünde ekstra çaba harcama, örgüt üyeliğini devam ettirme yönünde güçlü bir istek duyma 
(Vandenberg ve Scarpello, 1994: 536; Allen ve Meyer, 1990: 2) olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılığın bu 
tanımıyla örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık eksikliğinde ortaya çıktığı düşünülmektedir (Steers,1977). Ancak 
örgütsel bağlılığın boyutları ile örgütsel sinizm boyutları karşılaştırıldığında iki kavramın birbirinde birçok yönden 
farklı olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar aşağıda belirtildiği gibidir (Dean vd., 1998: 348):  

 Bilişsel Boyut: Bilişsel boyut kapsamında; örgütsel sinizmde çalışanlar örgütün uygulamalarında 

bütünleşme eksikliği olduğuna dair inancı yansıtırken, örgütsel bağlılık çalışanların kişisel değer ve amaçlarının 
örgütün değer ve amaçlarıyla benzer olup olmadığına dair inançlarıdır. 

 Davranışsal Boyut: Davranışsal boyut kapsamında; örgütsel sinizm çalışanların örgütten ayrılıp 

ayrılmama konusundaki kararsızlıklarını içerirken, örgütsel bağlılık çalışanların örgütte kalma niyetini içermektedir.  

 Duyuşsal Boyut: Duyuşsal boyut kapsamında; örgütsel sinizm yaşayan çalışanların örgütteki 

deneyimleri sırasında örgütlerine karşı küçümseme ve engelleme gibi duygular göstermesi olası iken, örgütsel 
bağlılığı düşük olan çalışanların örgüte karşı sadece örgüte bağlanma ve gurur duymada eksiklik yaşaması 
olasıdır.  
Bu yüzden örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasında negatif bir ilişki vardır. Dolayısıyla örgütsel sinizm örgütsel 
bağlılığı azaltmaktadır (Abraham, 2000: 275). Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık birbirlerinden farklı kavramlar 
olmakla birlikte örgütsel sinizm örgütsel bağlılık eksikliğinden daha güçlü bir duyguyu ifade etmektedir (Dean vd, 
1998: 348). 
 

5. Araştırma Yöntemi  
 
5.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
 
Bu araştırmanın temel amacı çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin örgütlerine olan bağlılıkları üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Örgütsel bağlılık değişkeni; duygusal bağılılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak 
üzere üç boyutta ele alınırken örgütsel sinizm değişkeni de bilişsel boyut, davranışsal boyut ve duyuşsal boyut 
olarak üç boyutta ele alınmıştır. Araştırma kapsamında önerilen hipotezler aşağıda belirtilmiştir.  
H1: Örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm çalışanların yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.  
H2: Örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm çalışanların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. 
H3: Örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm çalışanların çalıştıkları işyerinde çalışma sürelerine göre farklılık 
göstermektedir.  
H4: Örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. 
 

5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  
 

Araştırma Konya il merkezinde metal sanayi iş kolunda faaliyet gösteren firmalarda çalışanlar üzerinde 
uygulanmıştır. Konya SGK İl Müdürlüğü’nden Konya il merkezinde metal sanayi sektöründe toplam 26 adet 
firmanın faaliyet gösterdiği ve bu firmalarda toplam 1869 kişinin çalıştığı öğrenilmiş, bu doğrultuda Konya ilinde 
Birleşik Metal İş Sendikasına bağlı bir firmada çalışanlar üzerinde tesadüfi yöntemle seçilmiş 150 çalışan üzerinde 
anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerden 23 adedi geri dönmemiş, 7 adet anket formu çeşitli nedenlerle 
değerlendirilme dışı bırakılmıştır. Toplam geçerli anket sayısı 120’dir.  
 

5.3. Araştırmanın Yöntemi 
 

Bu çalışmada Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” 
kullanılmıştır. Bu ölçeğin literatürde benzer çalışmalarda da kullanıldığı görülmektedir. (Brandes vd., 1999; 
FitzGerald, 2002,Erdost vd.,2007; Kalağan, 2009). Örgütsel bağlılık ise Allen ve Meyer tarafından geliştirilen 
örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak ölçülmüştür (Allen ve Meyer, 1990). Değerlendirmeler SPSS istatistik 
programında yapılmıştır.  
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5.4. Güvenilirlik Analizi 
 
Ankette kullanılan ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 
 

Ölçekler  İfade sayısı  Cronbach’s Alpha (α) 

Duygusal  Bağlılık  5 0,977 

Devam Bağlılığı 6 0,953 

Normatif Bağlılık 5 0,964 

Örgütsel Bağlılık  16 0,936 

Bilişsel Boyut 5 0,930 

Duyuşsal Boyut 2 0,818 

Davranışsal Boyut 3 0,947 

Örgütsel Sinizm  10 0,938 

 
Sonuç olarak örgütsel bağlılık ve boyutları ile örgütsel sinizm ve boyutları ayrı ayrı dikkate alındığında ölçeklerin 
yüksek derecede güvenilir olduğu gözlemlenmektedir.  
 

5.5. Araştırmanın Bulguları 
 
5.5.1. Demografik Bulgular 
 
Araştırmanın yapıldığı 120 kişinin demografik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.  
 

Özellikler f % Özellikler f % 

Cinsiyet 

Erkek 

 

Yaş 

16-28 yaş arası 

29-41 yaş arası 

42-54 yaş arası 

 

120 

 

 

52 

59 

9 

 

100 

 

 

43,3 

49,2 

7,5 

Eğitim 

İlköğretim 
Lise 
Önlisans 
Çalışma Süresi 

2-4 yıl arası 
5-10 yıl arası 
10 yıl üzeri 

 

87 
31 
2 
 
62 
37 
21 

 

72,5 
25,8 
1,7 
 
5,7 
30,8 
17,5 

 
Araştırmaya katılan çalışanların tamamının erkek olduğu, eğitim seviyelerinin genellikle ilköğretim düzeyinde 
olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bu firmada çalışanları 16-41 yaş arasında 
yoğunlaştığı ve genellikle 2-4 yıl arası çalışanların fazla olduğu söylenebilmektedir.  
 

5.5.2. Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa İlişkin Bulgular  
 

 
Tüm 

Örnek 

(n=120) 

16-28 Yaş 

Arası 

(n=52) 

29-41 Yaş 

Arası 

(n=59) 

42-54 Yaş 

Arası 

(n=9) 

Kruska

l- 

Wallis 

Testi 

Örgüts

el 

Sinizm 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Ort

. 
S.S. p 

2,50 
1,1

0 

1,7

3 
1,05 3,12 0,72 

2,8

9 
0,55 0,00 

Örgüts

el 

Bağlılık 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Ort

. 
S.S. p 

3,53 
1,1

4 

4,2

7 
1,11 2,98 0,82 

2,8

8 
0,65 0,00 

 
Tüm 

Örnek 

(n=120) 

İlköğretim  

(n=87) 

Lise 

 (n=31) 

Önlisans  

(n=2) 

Kruska

l- 

Wallis 

Testi 

Örgüts

el 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Ort

. 
S.S. p 

2,50 1,1 2,2 1,10 3,30 0,55 3,2 0,14 0,00 
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Sinizm 0 0 0 

Örgüts

el 

Bağlılık 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Ort

. 
S.S. p 

3,53 
1,1

4 

3,7

5 
1,18 2,93 0,80 

3,3

8 
0,44 0,00 

 
Tüm 

Örnek 

(n=120) 

2-4 Yıl 

Arası 

(n=62) 

5-10 Yıl Arası 

(n=37) 

10 Yıl ve 

Üzeri 

(n=21) 

Kruska

l- 

Wallis 

Testi 

Örgütsel 

Sinizm  

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. 
S.S

. 
p 

2,50 1,10 1,97 1,15 3,04 0,69 3,12 
0,6

6 
0,00 

 

Örgütsel 

Bağlılık  

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. 
S.S

. 
p 

3,53 1,14 4,06 1,14 3,08 0,96 2,75 
0,5

1 
0,00 

 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde 29-41 yaş arası çalışanların örgütsel sinizm algılarının 16-25 yaş arası 
çalışanların ise örgütsel bağlılıklarının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca lise düzeyinde eğitime sahip 
olanların daha sinik olduğu ilköğretim düzeyinde eğitimi olanların ise çalıştıkları işyerine daha bağlı olduğu 
söylenebilir. Çalıştıkları işyerinde 2-4 yıl arası çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi yüksek iken 10 yıl ve üzeri 
çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri yüksektir. Sonuç olarak çalışanların kıdemi, yaşı, eğitim seviyesi arttıkça 
örgütsel sinizm düzeyinin arttığı ve bağlılıklarının ise azaldığı söylenebilir. H1, H2 ve H3 hipotezleri 
desteklenmektedir. Sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 
 

5.5.3. Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki 
 

KORELASYON ANALİZİ Duygusal 
Bağlılık 

Normatif 
Bağlılık 

Devam 
Bağlılı
ğı 

Örgütsel 
Bağlılık 

Duygusal Bağlılık 1    

Normatif Bağlılık 0,797 1   

Devam Bağlılığı 0,805 0,903 1  

Örgütsel Bağlılık  0,904 0,957 0,950 1 

Bilişsel Boyut -0,594 -0,721 -0,670 -0,689 

Duyuşsal Boyut -0,597 -0,623 -0,590 -0,611 

Davranışsal Boyut -0,586 -0,630 -0,634 -0,640 

Örgütsel Sinizm  -0,601 -0,705 -0,666 -0,682 

KORELASYON ANALİZİ Bilişsel 
Boyut 

Duyuşsal 
Boyut 

Davran
ışsal 
Boyut 

Örgütsel 
Sinizm 

Duygusal Bağlılık     

Normatif Bağlılık     

Devam Bağlılığı     

Örgütsel Bağlılık      

Bilişsel Boyut 1    

Duyuşsal Boyut 0,742 1   

Davranışsal Boyut 0,595 0,709 1  

Örgütsel Sinizm  0,926 0,882 0,792 1 

 
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasında yüksek derecede negatif yönlü 
(-0,682) bir ilişki bulunmaktadır. Normatif bağlılık ile örgütsel sinizmin bilişsel boyutu arasında negatif yönde 
yüksek derecede (0,721)  ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuca göre demir çelik sektöründe çalışanların örgütsel 
sinizm düzeyleri en çok normatif bağlılığı etkilemektedir. Ayrıca örgütsel bağlılığın boyutları arasında pozitif yönlü 
ilişki bulunurken bu boyutların her bir örgütsel sinizm boyutu ile aralarında negatif yönlü ilişki bulunmaktadır. H4 

hipotezi desteklenmektedir. Sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.  
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6. Sonuç 
 
Araştırmanın sonuçlarına göre; örgütsel bağlılığın alt boyutlarının birbirleri ile aralarında pozitif yönde yüksek 
derecede ilişki olduğu, devam bağlılığı, normatif bağlılık ve duygusal bağlılığın örgütsel sinizmin üç boyutu olan 
duyuşsal, davranışsal ve bilişsel boyutuyla arasında yüksek derecede negatif bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 
çalışanların yaşı, eğitim seviyesi ve kıdemi arttıkça örgütsel sinizm düzeylerinin arttığı ve örgütsel bağlılık 
düzeylerinin azaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  
 
Bu çerçevede demir çelik sektörünün çalışma şartlarının ağır olması, işin niteliği gereği çalışanların işyerinde 
sosyal ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması gibi nedenlerle çalışanların zamanla çalıştıkları işyerine karşı 
olumsuz duygular geliştirmesi ve bağlılıklarının azalması olasıdır. Sonuç olarak, demir çelik sektöründe örgütsel 
sinizm algıları yüksek olan çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük olduğu, sinizm düzeyi düşük olan 

çalışanların da bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  
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Özet 
 
Bu çalışma, vector error correction (VECM) ve vector autoregression (VAR) modelleri kullanarak 1968-2010 
dönemi için Türkiye’de demir çelik tüketimi ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme (cointegrasyon) ve 
Ganger nedenselliğini incelemektedir. Augmented Dickey–Fuller and Phillips Perron testleri logaritmik fark 
sonrasında her iki serinin de durağan olmadığını ve ayrı ayrı birinci sıradan bütünleşik olduklarını ortaya 
koymaktadır. 
 
Bu çalışma Türkiye’de GSYH büyümesi ile demir çelik tüketimi arasında eşbütünleşme ve Granger nedensilliğinin 
olmadığını tespit etmiştir. Sonuçlar GSYH ile demir çelik tüketimi arasında uzun dödnem deng ilişkisinin 
olmadığını göstermektedir. Kısa dönemde GSYH ile çelik tüketim büyümeleri arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. 
 
Anahtar kelimeler: Demir-Çelik Tüketimi, GSYH, VAR, VECM, Granger nedenselliği 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN IRON AND STEEL CONSUMPTION 
AND GDP IN TURKEY 

 
Abstract 
 
This paper examines cointegration and Granger causality between steel consumption and economic growth in 
Turkey for the time period of 1968-2010 using vector error correction and vector autoregression models. 
Augmented Dickey–Fuller and  Phillips Perron tests reveal that both series, after logarithmic differents, are non-
stationary and individually integrated of order one.  
 
This study finds the absence of cointegration and Granger causality between GDP and steel consumption in 
Turkey. The results show that GDP and total steel consumption don’t have long term equilibrium relationship. In 
the short run, there is a strong relationship between GDP and steel consumption growths. 

 

Key Words: Iron and Steel Consumption, GDP, VAR, VECM, Granger Causality 

 

1. Giriş 
 
Geleneksel olarak, çelik tüketiminin ekonomik büyüme oranı ile yakın ilişkili olduğu düşünülür. Çünkü ekonomik 
büyümenin, inşaat, otomotiv, gemi sanayi, sermaye ekipmanları, raylı ulaşım, beyaz eşya gibi çeliğin yoğun 
olarak kullanıldığı sektörlerdeki ekonomik faaliyetlerin düzeyini etkileyerek çelik tüketimini de artırdığı kabul edilir. 
Dolayısıyla çelik tüketim tahmini yapılırken kullanılan en yaygın yaklaşım, çelik tüketimini ekonomik faaliyetlerin 
bir ölçüsünün (örn. büyüme) fonksiyonu olarak modelleyen ekonometrik talep fonksiyonlarıdır [1, 2, 3]. Bu 
yaklaşım bir ülkede ekonomik büyümeyle birlikte çelik tüketiminin artacağını kabul etmektedir. 
 
İlişkinin yönüne çelik tüketimi açısından yaklaşıldığında ise, çelik tüketiminin sanayileşme sürecinde ekonomik 
büyümeye yol açan anahtar faktörlerden biri olduğu görülür. Çünkü çelik endüstrisi ulusal ekonominin temelini 
oluşturan çekirdek niteliğindedir. Birçok devlet, hızlı bir büyüme ve sonunda dengeli bir sanayi yapısına 
ulaşabilmek içi doğumundan itibaren çelik endüstrisini desteklemiştir. Örneğin Kore’de çelik endüstrisinin teşvik 
edilmesi, çelik tüketen diğer endüstrilerle ileri ve geriye dönük bağlantıları nedeniyle tüm Kore ekonomisinin 
büyümesine katkıda bulunmuştur [4]. Japonya, Kore, Almanya ve Çin gibi büyümenin imalat sanayine dayalı 
olduğu ülkelerde çelik endüstrisi ulusal ekonomik çıktıya en büyük katkıyı yapan sektör olarak ortaya çıkmaktadır. 
ABD’de ise bu katkı imalat sanayindeki durgunluktan dolayı diğerlerine göre daha düşüktür. Sonuç olarak bu 
yaklaşım sanayileşme sürecinde bir ülkedeki çelik tüketiminin ekonomik büyümeye yol açtığını kabul etmektedir. 
Ekonomik büyüme ile çelik tüketimi arasındaki bu ilişkinin doğası üzerinde son yıllarda yapılan çalışmalar 
birbirleriyle çelişen görüşler ortaya koymuştur [4]. Sadece OECD ülkelerindeki çelik (veya metal) tüketimini 
inceleyen bu çalışmalardan farklı olarak Ghosh [5], Hindistan gibi gelişmekte olan bir ülkede VAR (vector 
autoregression) modeli çerçevesinde bu iki değişken arasındaki uzun dönem denge ilişkisini incelemiştir. 
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Araştırmacı Hindistan’da çelik tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönem denge ilişkisi olmadığını fakat 
ekonomik büyüme tarafından çelik tüketimine doğru tek yönlü Granger nedenselliğinin çalıştığını bulmuştur. 
 
Ekonomik büyüme ve çelik tüketimi arasındaki ilişkiyle ilgili çelişen bulgular ülkeye özgü verilerden 
kaynaklanabilir. Çünkü ülkelerin sanayileşme düzeyi ve dolayısıyla imalat sanayinin ekonomideki payı ülkeden 
ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin Tilton [6] OECD ülkelerinde imalat sanayinin büyümeye öncülük ettiği 
1960-1973 yılları arasında çelik tüketimi ile ekonominin birlikte hareket ettiğini bulmuştur. 1973’ten sonra ise 
imalat sanayinin ekonominin motoru olma özelliğinin zayıflaması nedeniyle bu ülkelerde çelik tüketiminin gelire 
oranı düşmüştür. Labson ve Crompton [7] ise OECD ülkelerinde metallerin tüketimi ile gelir arasında uzun dönem 
denge ilişkisinin varlığını destekleyen az bir delil sunarken, rekabetçi bir imalat sanayinin olduğu Japonya’da bu iki 
değişken arasında stabil bir uzun dönem ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla Ghosh’un [5] 
çalışmasında, Hindistan’da bu iki değişken arasında uzun dönem denge ilişkisinin olmadığı bulgusu, Hindistan 
ekonomisinde imalat sanayinin payının (1970’lerden beri yaklaşık %15) göreceli olarak düşük olmasından 
kaynaklanabilir. 
 
Genel olarak dünya ekonomisinde imalat sanayinin GSYH içindeki payı düşüş eğilimindedir. 1995 yılında % 20 
olan payı 2009 yılında %17’ye düşmüştür. Türkiye’de de bu oran dünya ekonomisine paralel bir şekilde %23’ten 
%17’ye düşmüştür

34
. Bunda özellikle son yıllarda devletin eğitim ve sağlık harcamalarını artırması etkili olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda seçilmiş bazı ülkeler için imalat sanayinin GSYH içindeki payları gösterilmektedir. 
 

Tablo 1: GSYH’da imalat sanayinin payı 
 

 GSYH 
milyon $ 

İMALAT SAN. 
GSYH'NIN %'si 

 1995 2009 1995 2009 

ABD 7,359,300 14,119,000 19 13 

Almanya 2,522,792 3,330,032 23 19 

Arjantin 258,032 307,155 18 21 

Avustralya 371,091 924,843 15 10 

Brezilya 768,951 1,594,490 19 16 

Çin 728,007 4,985,461 34 34 

Endonezya 202,132 540,274 24 27 

Hindistan 356,299 1,377,265 18 15 

İngiltere 1,157,119 2,174,530 21 11 

İtalya 1,126,041 2,112,780 22 16 

Japonya 5,264,380 5,068,966 23 20 

Kore 517,118 832,512 28 28 

Türkiye 169,486 614,603 23 17 

Dünya   21 17 

Euro Bölgesi   21 15 

Kaynak: World Bank, 2011 World Development Indicators, p. 198-201. 
 
Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere imalat sanayilerinin GSYH’ deki payları açısından gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler ayrımı yapmak mümkün görülmemektedir. Zira gelişmiş ülkelerden Almanya ve Japonya’da bu oran 
dünya ortalamasının oldukça üzerindeyken ABD ve Avustralya’da dünya ortalamasının çok altındadır. Aynı durum 
gelişmekte olan ülkeler için de geçerlidir. Çin’de imalat sanayinin payı %34 gibi çok yüksek seviyelerde iken bir 
diğer gelişmekte olan ülke Hindistan’da bu oran %15 gibi düşük bir seviyededir. Bu durum araştırmacıların OECD 
ülkelerine ilişkin çelişen bulgularını da açıklayabilir. Demir çelik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye 
bu açıdan yaklaşan Huh [4], Vector Error Correction ve VAR modelleri kullanarak imalat sanayinin önderliğinde 
dikkate değer bir büyüme sağlayan Kore’de (%28) bu iki değişken arasında GSYH’ den toplam çelik tüketimine 
çalışan uzun dönem denge ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Aynı metodolojiyi kullanan Gosh [5] ise, imalat 

                                                           

34
 TÜİK verilerine göre imalat sanayinin GSYH’daki payı daha düşük olup, cari fiyatlarla 2005 yılında %17’den 2010 yılında 

%15’e kadar düşmüştür (DPT Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak 2011). 
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sanayinin ekonomideki payı oldukça düşük olan Hindistan’da (%15) demir çelik tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasında uzun dönem denge ilişkisinin olmadığını bulmuştur. ARFIMA metodolojisi kullanarak imalat sanayinin 
ekonomideki payının %11 gibi çok düşük olduğu İngiltere’yi inceleyen Evans [8], bu ülkede ekonomik faaliyetlerle 
çelik tüketimi arasında uzun dönem denge ilişkisinin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye ise bu ülkelerden 
farklı olarak imalat sanayinin payı açısından dünya ortalamasına paralel bir orana (%17) sahiptir. Dolayısıyla 
Türkiye’de ekonomik büyüme ile demir çelik tüketimi arasında uzun dönem denge ilişkisinin olup olmadığına 
ilişkin beklentimiz bu bağlamda belirli bir yönde ağırlık taşımamaktadır. Bununla beraber çelik kullanım yoğunluğu 
(intensity of steel use) literatürü dikkate alındığında ekonomik büyüme sürecinde Türkiye’nin kişi başına çelik 
tüketimindeki artış beklentisi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Aşağıda temsil gücü 
yüksek 12 ülkeye ait 2009 yılı verilerinden oluşturulan, kişi başına gelir ile kişi başına çelik tüketimi arasındaki 
ilişkiyi yansıtan çelik kullanım yoğunluğu grafiği sunulmuştur. 
 

Şekil 1: Çelik kullanım yoğunluğu 
 

 
 
Çelik kullanım yoğunluğu terimi ülkelerin gelişmişliği neticesinde ekonomi içinde çeliğin kullanım yoğunluğunu 
ölçmeye yarayan bir kavramdır. Beş aşamada incelenir ve bu beş aşama aynı zamanda çeliğin tüketim 
yoğunluğunun azalıp artması veya belli bir düzeyde sabit kalmasını temsil eder. 
 
1.  Aşama, Ön sanayileşme dönemi: Çelik yoğunluğu düşüktür. 
2. Aşama, Sanayileşme dönemi: Ulaşım, enerji dağıtımı ve telekomünikasyon yatırımları artmış, altyapı 

yatırımlarına önem verilmiştir. Çelik yoğunluğu yavaş yavaş yüksektir. 
3. Aşama, Sanayileşmiş dönem: Gemi inşa sanayisi, makine ve ekipmanları, dayanıklı tüketim ürünleri çelik 

yoğunluğunu hızlandırmıştır. 
4. Aşama, Ülke sanayileşmiş, köklü bir endüstriyel alt yapı hizmetlerine sahiptir. Çelik yoğunluğu 

dengelenmektedir. 
5.  Aşama, Ülke sanayi ürünlerine doymuş, servis tabanlı ve sofistike sanayi GSYH’ de daha fazla yer almaya 

başlamıştır. Çelik yoğunluğu azalır. 
 
Grafikten de açık bir şekilde görüldüğü üzere Türkiye’de kişi başına çelik tüketiminin ve dolayısıyla toplam çelik 
tüketiminin ekonomiyle birlikte büyüyeceği beklenebilir. Birçok ekonominin gelişim sürecinde uzun dönem 
ortalama tüketim artışı %6-8 arasında gerçekleşmektedir [9]. Sonuç olarak çelik kullanım yoğunluğunu dikkate 
aldığımızda Türkiye’de ekonomik büyüme ile çelik tüketimi arasındaki uzun dönem denge ilişkisine ilişkin 
beklentimiz olumlu yönde değişmektedir. 
 

2. Metodoloji ve Veriler 
 
Bu çalışmada Türkiye’de kişi başına GSYH ile kişi başına demir çelik tüketimi arasında uzun ve kısa dönem ilişki 
olup olmadığını tespit etmek üzere vector error correction (VECM) ve vector autoregression (VAR) modelleri 
kullanılarak değişkenler arasında eşbütünleşme (cointegration) olup olmadığı test edilmiştir.  
 
Zaman serilerinde analiz yapılabilmesi için verilerin hangi dereceden birim kök içerdiğinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) testleri kullanılabilir.  Şayet 
kullandığımız veriler birinci dereceden birim kök içeriyorsa veriler arasında eş bütünleşme gözlemlenebilir. VECM 
yönteminde hata düzeltme mekanizması mevcut olduğunda verilerin uzun dönem ilişkilerinin gözlemlenmesi 
mümkün olabilir. Ayrıca Granger nedensellik testi yardımıyla da kullanılan verilerin nedensellik ilişkileri 
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gözlemlenebilir. VECM yönteminin bir avantajı da ilişkinin kısa ve uzun dönem ayrıştırılmasıdır. VAR modeli 
geçmiş değerlerden yola çıkarak ilişkileri tespit etmeye çalışır. Ancak geçmiş değerlere dayanarak geçerli bir ilişki 
bulunamazsa, gecikmesiz verilerle ilişkilerin var olup olmadığının tespit edilmesi gerekebilir. 
 
Çalışmada 1968 – 2010 yılları arası Türkiye’de kişi başına Reel Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla ve Kişi Başına Çelik 
Tüketimi (kilogram - ham çelik eşdeğeri) verileri kullanılmıştır. GSYH verileri Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma 
Bakanlığı) web sitesinden alınmıştır. Reel değerler 1987 fiyatlarına göre alınmıştır, ancak söz konusu sitede 1987 
yılı tabanlı reel GSYH 2006 yılına kadar mevcuttur ve diğer veri seti 1998 fiyatlarına göre olup 2010 yılına kadar 
devam etmektedir. Bu iki verinin hesaplama yöntemlerinin farklılığı neticesinde uyumsuzluk gözlemlenmektedir. 
Ancak bu uyumsuzluğu gidermek amacıyla 2007 – 2010 yılı verileri, yeni verilerin büyüme oranları baz alınarak 
1987 baz yılı verileri yardımıyla hesaplanmıştır. Böylece söz konusu uyumsuzluk giderilmeye çalışılmıştır. Nüfus 
değerleri ise Dünya Bankası veri tabanından alınarak Reel GSYH/Nüfus formülü ile kişi başına Reel GSYH serisi 
elde edilmiştir. Kişi Başına Demir Çelik Tüketimi (ham çelik eşdeğeri olarak) kg cinsinden World Steel Association 
raporlarından (Steel Statistical Yearbook) elde edilmiştir. Çalışmada büyüme oranları logaritmik fark yöntemiyle 
hesaplanmıştır. 
 

3. Ampirik Bulgular 
 
Verilerin birim kök istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo: Birim Kök Sınaması 
* % 1 hata payı düzeyinde birim kök içermemektedir, H₀ reddedilmektedir. 

 
 
Birim Kök sınamalarına baktığımızda ADF ve PP istatistiklerinde GSYH ve DÇT (demir çelik tüketimi) verilerinin 
birinci dereceden birim kök içermekte olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca verilerin farkları alındığında veriler 
durağan hale gelmektedirler.  Böylece GSYH ve DÇT verilerinin eşbütünleşik olmaları beklenebilir.  Johansen 
Cointegration Test uygulanması için tüm LR, FPE (Final prediction error), AIC (Akaike information criterion), SC 
(Schwarz information criterion),  HQ (Hannan-Quinn information criterion) sınamalarında uygun gecikme bir (1) 
olarak tespit edilmiştir.  Johansen sınamasında H₀ kabul edilmiştir, böylece verilerin eşbünleşik olduğu %5 hata 

payında reddedilmiştir.  
 
Verilerin eşbünleşik olduğu reddedildiği için VECM yöntemi anlamlı sonuç vermeyebilir.  Bu nedenle Unrestricted 
VAR yöntemi kullanarak geçmiş değerlere dayalı olarak modellerin tahmini yapılmıştır, Ancak anlamlı sonuç 
bulunamamıştır.  
 
VECM ve Unrestricted VAR yöntemleri anlamlı sonuç vermediği için verilerin gecikmesiz değerleri tahminde 
kullanılmıştır.  Böylece model aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
 

 
 
Model OLS yöntemiyle tahmin edildiğinde aşağıdaki sonuç ortaya çıkmaktadır. 
 

    
Tahmin edilen değer 0.019391 2.167123 -0.439534 

t-istatistiği 0.799722 4.416614 -3.701806 

Standart Hata 0.024247 0.490675 0.118735 

 
Bu tahminin kalıntılarının normal dağıldığı, seri korelasyon ve farklı varyans sorunlarının bulunmadığı tespit 
edilmiştir.  
 

 Agumented Dicky Fuller Phillips Perron 

Sabit  Sabit ve Trend Hiç Biri Sabit  Sabit ve Trend Hiç Biri 

GSYİH 0.200498 -2.531100  2.884053  0.535162 -2.499074  4.280511 

D(GSYİH) -7.102548* -7.097814* -5.822116* -7.094667* -7.223578* -5.964712* 

DÇT 0.084457 -3.243899 2.109511 0.607394 -3.187847  3.955681 

D(DÇT) -9.675147* -9.628157* -8.875412* -10.33549* -12.60484* -8.796471* 

D(LGSYİH) -7.000021* -6.903780* -5.532642* -7.006252* -6.908728* -5.675309* 

D(LDÇT) -10.27557* -10.19770* -9.258345* -10.37907* -10.30754* -8.968493* 
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4. Sonuç 
 
Bu araştırmada Türkiye’de GSYH ile demir çelik tüketimi arasında uzun dönem bir denge ilişkisi olmadığı tespit 
edilmiştir.  Çalışmada ayrıca değişkenler arasında Granger nedenselliğinin de mevcut olmadığı sonucu elde 
edilmiştir. 
 
Kısa dönem ilişkiyi incelemek üzere OLS model tahmininden yola çıktığımızda, GSYH büyüme oranıyla demir 
çelik tüketim büyüme oranı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca demir çelik tüketim büyüme oranı ile 
geçmiş yılın büyüme oranı arasında negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir.  
 
Demir çelik tüketiminin GSYH ile pozitif yönde ve demir çelik tüketimindeki geçmiş büyüme oranı değerleri ile de 
negatif yönde bir ilişkiye sahip olması beklenen bir sonuçtur. Zira bir önceki dönemde demir çelik tüketiminde bir 
artış varsa bu dönemde normal düzeye gelmesi beklenir. Diğer taraftan geçmiş dönemde normal seviyenin 
altında bir büyüme varsa bu dönem için sözkonusu düşüşü kompanse edecek bir artış olağandır. 
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Özet 
 
Türkiye ile AB arasında 1996 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile demir çelik sektörüne dair AB 
düzeyinde uygulanması gereken kurallar geçerlilik kazanmıştır. Ulusal Yapılanma Programı kapsamında, 
Türkiye’de demir çelik sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte sektörün yapısı ve rekabet koşullarında değişimler 
meydana gelmiştir. Bu nedenle, Türk demir çelik üreticilerinin yeni rekabet koşullarına uyum sağlamak adına uzun 
vadeli stratejiler geliştirmesi önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, Türk demir çelik sektörünün gelişimi 
değerlendirilerek, Michael Porter tarafından geliştirilen “Sektörlerin Yapısal Analizi” yaklaşımı kullanılarak, 
sektörün uzun vadede rekabet edilebilirliğini sürdürmeye yönelik strateji önerileri geliştirilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Demir Çelik Sektörü, Yapısal Analiz, Rekabet Stratejisi. 
 

STRUCTURAL ANALYSIS OF IRON AND STEEL SECTOR IN 
TURKEY 

 
Abstract 
 
As a result of the Free Trade Agreement which executed in 1996 between Turkey and EC, the rules to be applied 
on iron and steel sector across EU have been valid. In the Scope of National Construction Programme, changes 
have occurred in competition conditions together with the developments in iron and steel sector in Turkey. Hence, 
it is getting important for the Turkish iron and steel producers to develop long term strategies in the scope of 
according with the new competition conditions. In this study, Turkish iron and steel sector have been evaluated 
and strategy recommendations have been developed for the sectors long term competitiveness by using 
“Structural Analysis of Sectors” approach developed by Michael Porter. 
 
Key Words: Iron&Steel Sector, Structural Analysis, Competition Strategy 

 

1.Giriş 
 
Dayanıklılığı, güvenilirliliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğü ile çağdaş toplum 
yaşantısının ayrılmaz bir parçası olan demir çelik, geçmişten bu yana, sanayileşmenin temelini ve kalkınmanın 
itici gücünü oluşturan stratejik bir malzemedir. Bu önemli misyonu demir çelik sektörünün uygulama alanlarını ve 
üretim teknolojilerini geliştirerek kendisini sürekli yenileyen, globalleşen yeni dünya düzenine damgasını vuran en 
güçlü sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sektörün başta inşaat, otomotiv ve demiryolu olmak üzere tüm 
mamul eşya üretimine doğrudan katkısı vardır. Özellikle altyapı sorunlarının henüz çözümlenmediği gelişmekte 
olan ülkelerde demir çelik sektörü ayrı bir öneme sahiptir [1]. 
 
Ülke ekonomisinde önemli yeri olan pek çok sektöre girdi sağlayan demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların hepsi büyük ölçekli firmalardır. Yatırım maliyetlerinin yüksek olması, her 5 yılda bir modernizasyon 
yatırımları gerektirmesi, sektörün kendine has özellikleri nedeniyle üretim, teknoloji ve pazarlama alanlarında 
deneyim gerektirmesi ve sürekli dalgalanan bir piyasada rekabet etmenin ve mevcut ticari faaliyetleri 
sürdürebilmenin zorluğu gibi nedenlerle sektöre giriş yapan firmalar genelde finansal açıdan güçlü ve benzer 
sektörlerde faaliyet gösteren firmalar olmuştur. 2007 yılı itibariyle Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) hariç, 
Türk çelik üreticileri özel sektör şirketleridir.  
 
Gelişen iletişim teknolojileri, liberalleşen ekonomi ve ticari kısıtlamaların azalmasıyla dünyadaki ekonomik 
gelişmeler çok kısa sürede tüm ülkeleri etkilemektedir. Hammaddelerin belirli ülkelerden temin edildiği, hemen 
hemen tüm ülkelerin teknolojik olarak benzer üretim süreçlerine sahip olduğu ve üretim kapasitesinin talebin 
üzerinde olması nedeniyle sık sık dalgalanmaların görüldüğü dünya demir çelik sektöründe yaşanan gelişmeler, 
hızla dünyanın tüm ülkelerinde demir çelik sektörünü etkilemektedir [2].Türk demir çelik sektörü de gerek AB 
adaylık sürecinde gerekse tüm dünyada yaşanan ve yaşanmakta olan krizlerin etkisiyle yaşanan gelişmelerden 
etkilenmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada Türk demir çelik sektöründeki rekabet koşullarının değerlendirilmesi 
amacıyla Türk demir çelik sektörünün yapısı ve AB müktesebatlarına uyum ve rekabet stratejileri incelenmiş ve 
sektörün sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
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2. Türkiye’de Demir Çelik Sektörü’nün Yapısı 
 
Demir cevherinin entegre tesislerde veya elektrik ark ocaklarında ergitilmesi ile başlayan çelik ürünleri yassı ve 
uzun olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ancak nihai çelik ürünlerinin sayısız çeşidi ve kullanım alanı vardır. 
Değişen tüketici ihtiyaçları, teknolojide görülen gelişmeler ve rekabet gibi unsurlar demir çelik sektöründeki ürün 
çeşitliliğini daha da arttırmaktadır. Ağır sanayi sektörlerinden en önemlisi olan demir çelik sektörü ürünleri inşaat, 
altyapı, otomotiv, beyaz eşya ve makine sanayi gibi pek çok önemli endüstriye hammadde sağlamaktadır. Bu 
nedenle bir ülkenin sanayileşmesi güçlü bir demir çelik sektörüne ve tüketimine sahip olmasıyla doğrudan ilişkilidir 
[2]. 
 
Ülkemizde ham çelikten nihai mamul üreten üreticiler Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu 
bölgesinde faaliyet göstermekte olup, üreticilerin çoğunluğu Marmara, Ege, Akdeniz sahil şeridinde yer 
almaktadır. Demir çelik sektöründe yaklaşık 150’ye yakın firma faaliyet göstermektedir. Bunların içerisinde 
kapasiteleri 50.000 ton ile 3.500.000 ton arasında değişen Elektrik Ark Ocaklı tesisler ile toplam kapasiteleri 
8.500.000 ton olan entegre tesisler bulunmaktadır. Diğer tesisler ise sadece haddehane hüviyetinde olup, 
dışarıdan satın almış oldukları kütükten profil, filmaşin, nervüllü ve yuvarlak inşaat demiri üreten tesislerdir [3]. 
2000 ve 2010 yılları arasındaki son 10 yıllık dönemde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, % 84,3 oranında artışla, 
14,27 milyon tondan, 26,3 milyon tona ulaşmıştır. Uzun ürünler % 76,8 oranında artışla, 11,12 milyon tondan, 
19,7 milyon tona, yassı ürünler ise % 110,8 oranında artışla, 3,14 milyon tondan, 6,63 milyon tona yükselmiştir. 
2000 yılında üretilen mamulün % 78’i uzun ürün, % 22’si yassı üründen oluşurken, 2010 yılında, % 74,8’i uzun 
ürün, % 25,2’si yassı ürünlerden oluşmuştur [4]. 
 
Demir çelik sektörünün lokomotif sektör olma özelliği nedeniyle, ülke ekonomisi ve sanayileşmesi üzerindeki etkisi 
çok büyüktür. Ülkelerin refah düzeyi ve gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri de vasıflı çelik tüketimidir. 
Türkiye’de vasıflı çelik üretim ve tüketim miktarları, ülke nüfusu ve büyüklüğüne göre düşüktür. Gelişmiş ülkelerde 
toplam çelik üretimi içinde vasıflı çelik payı % 12-20 düzeyinde olduğu halde, Türkiye’de bu oran % 3-4 arasında 
değişmektedir [5]. 
 

2.1.Türkiye’de Demir Çelik Sektörünün Kuruluşu Ve Tarihsel Gelişimi 
 
Ülkemizde ilk demir çelik sanayi kuruluş çalışmalarına 1925 yılında Kırıkkale’de Askeri Fabrikalar Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak başlanılmıştır. 50.000 ton üretim kapasitesi bulunan bu fabrika, her türlü takım çelikleri, makine yapı 
çelikleri ve az miktarda inşaat demirleri üretmeye başlamıştır. Demir çelik sanayinin temel alt yapısı da bu 
dönemde oluşturulmuştur [6]. 
 
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal demir çelik sanayine duyulan ihtiyaç, ülkemizde bu 
sanayinin kurulması lehinde bir sonuç doğmasına neden olmuştur. Buna ek olarak, demir çelik ürünleri ithalatının 
genel ithalat değerleri arasında önemli bir yer tutması, bu sanayinin ülkemizde kurulup işletmeye açılmasını 
zorunlu kılmıştır. Yurdumuzda demir çelik sanayinin yapısal temeli 17 Mart 1926 tarihinde kabul edilen “Demir 
Sanayinin Tesisine Dair 786 Sayılı Kanun” ile (29 Mart 1926 tarih ve 334 Sayılı Resmi Gazete) atılmıştır [7]. 
Cumhuriyetimizi sanayileştirme atağının bir parçası olarak Sümerbank’a bağlı olarak, Karabük’te, 15.000 ton/yıl 
kapasiteyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) kurulmuştur. Karabük, maden kömürü havzasına 
yakın oluşu, demiryolu güzergahına yakın olması nedeniyle seçilmiştir. KARDEMİR, ülkemizin ilk entegre tesisidir. 
Bu fabrika, enerji gereksinimini Zonguldak kömür havzasından, demir cevherini ise Divriği’den almaktaydı. Tesis, 
1955 yılında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’ne bağlanmıştır. Özel sektörde ise 1960 yılında ilk ark ocaklı tesis 
olan METAŞ 20.000 ton/yıl kapasite ile faaliyete geçmiştir. 

Ülkenin gelişen ekonomik koşulları ve üretimin talebi karşılayamaması nedeni ile 1965 yılında ülkemizin ikinci 
demir çelik fabrikası yassı ürün üretmek üzere 470.000 ton/yıl kapasite ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
(ERDEMİR), ulaşım kolaylığı ve kömür havzasına yakınlığı gibi avantajlar da göz önüne alınarak Ereğli’de 
kurulmuştur. 1975 yılında da Türkiye’nin üçüncü entegre tesisi İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları (İSDEMİR), 
uzun mamul üretimi yapmak üzere Türkiye’nin güneyinde İskenderun Körfezi'nde kurulmuştur. 

1980’lerde Türk ekonomisindeki liberalizasyon hareketleri, Türk demir çelik sektörü için bir dönüm noktası 
olmuştur. 1980’li yıllar boyunca sektör, büyük bir gelişme göstermiştir. Ham çelik üretim kapasitesi 6 milyon tonu 
geçerek, özel sektörün öncülük ettiği ve demir çelik ürünlerinin elektrikli ark ocaklarında üretilmesi dönemi hız 
kazanmıştır. Yeni ark ocaklı tesisler üretime geçmiştir. Sonuç olarak ham çelik üretimimiz, 1980’li yıllardan 
itibaren sürekli artış göstermiştir. 

Türkiye’de demir çelik sektörü 1990’lı yıllardan itibaren hem kapasite hem de kalite anlamında büyük ilerlemeler 
kaydetti. 1999 yılında Türkiye, 4,97 milyon tonu entegre tesislerden, 9,17 milyon tonu ise ark ocaklı tesislerden 
olmak üzere 14,1 milyon ton sıvı ham çelik üretimi gerçekleştirdi [6]. 
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1995 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile imzalanan anlaşma gereği gümrük vergilerinin 
kaldırılması sonucunda Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacminde büyük gelişmeler yaşanmıştır [1]. 

Sanayinin lokomotifi olarak kurulan, ancak geçtiğimiz yıllarda aşırı istihdam, finansman sıkıntısı çekmesi ve 
profesyonel yönetici eksikliği gibi nedenlerle, ekonomiye büyük bir yük getirdiğinden özelleştirilmesine karar 
verilen [8] İSDEMİR ve ERDEMİR’in 2006 yılı Mart ayında özelleştirilmesinin tamamlanması ile Türk Demir Çelik 
sektörü MKEK hariç özel kesim tarafından yürütülen bir sektör haline gelmiştir [1]. 

2.2.Türk Demir Çelik Sektörünün Dünya’daki Yeri 

Demir çelik ürünleri dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları sanayinin ana girdisidir. Bu nedenle, bir ülkenin 
demir çelik ürün tüketim düzeyi, o ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul 
edilir. Ekonomileri güçlü ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde demir çelik tüketimi sürekli artmakta ve tüketim 
hızını karşılayabilecek üretim kapasiteleri oluşturulmaktadır [7]. 

1998-2008 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde istikrarlı bir şekilde artış gösteren, 2008 ve 2009 yıllarında ise 
gerileyen dünya çelik üretimi, Çin’in öncülüğünde, 2000 yılından sonra hızlı bir yükseliş sürecine girmiştir ve 2000 
yılında dünya ham çelik üretimi 847 milyon ton seviyesinde bulunmaktadır [5]. 2010 yılında % 15 oranında artışla, 
tüm zamanların en yüksek seviyesi olan, 1,41 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılında ise  % 7,3 oranında 
artış göstererek 629 milyon tona ulaşmıştır [10, 13]. 

2011 Kasım ayı verilerine göre dünya ham çelik üretimi toplamda 1,401 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 
üretimin % 98’i 64 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. En çok üretimi yapan ülkeler sırasıyla Çin (630,98), Japonya 
(99,19), ABD (79,05), Hindistan (66,05) ve Rusya (62,87) olmuştur.  Ham çelik üretimiyle, ekonomik sıkıntılar 
yaşayan Avrupa Ülkeleri arasında Türkiye 30,99 milyon ton üretim kapasitesi ile İtalya’nın da önüne geçerek 
Almanya’nın ardından 2. sırada, Dünya ülkeleri arasında ise 10.sırada yer almaktadır [11]. 

Ürünler itibariyle 2011 yılında Türkiye’de yassı ürünlerin ara mamulü olan slab üretimi  % 36,3 oranında artışla, 
6,55 milyon tondan, 8,93 milyon tona, uzun ürünlerin ara mamulü olan kütük üretimi ise, % 11,4 oranında artışla, 
19,8 milyon tondan 22,06 milyon tona ulaşmıştır [12]. 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde özellikle Çin’de demir çelik sektörüne yapılan yatırımlar dünya çelik 
üreticisi ülkeleri arasındaki rekabeti fiyat açısından çok üst seviyelere çıkarmıştır. Fiyat açısından rekabet gücü 
zayıflayan Avrupa ülkeleri de pazar paylarını koruyabilmek için daha çok yüksek katma değerli ürünler (yassı 
ürünler, vasıflı ve paslanmaz çelik ürünleri gibi) üretip ihraç etme ve katma değeri düşük ürünleri (uzun ürünler 
gibi) diğer ülkelerden ithal etme yolunu seçmişlerdir [13]. Dünya çelik ürünleri toplam ithalat hacmi 2000 yılından 
2009 yılına kadar sürekli bir artış göstermiştir. 2009 yılında küresel krizin etkisiyle % 24 oranında azalışla 321 
milyon ton olarak gerçekleşen ithalat hacmi 2010 yılında 378 milyon tona yükselmiştir. 2010 yılı demir çelik 
ithalatında Güney Kore 24,8 milyon ton ve % 6,8’lik pay ile birinci sırada yer alırken Türkiye 11 milyon ton ve %2,9 
pay ile 9. sırada yer almaktadır.  

Global finans krizinin de olumsuz etkileri ile 2008 yılına göre 2009 yılında, % 25,4 oranında azalışla, 325 milyon 
ton seviyesine gerileyen dünya yarı ve nihai çelik ürünleri ihracatı, 2010 yılında, % 18,5 oranında artışla, 387 
milyon tona yükselmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin toplam demir çelik ihracatı miktar bazında % 5,9 azalırken 
değer bazında % 10,9 artışla 12 milyar dolardan 13,8 milyar dolara yükselmiştir [4]. 2011 yılında, Türkiye’nin 
toplam ihracatı % 18,2 oranında artışla, 2010 yılındaki 113,9 milyar dolardan, 134,6 milyar dolara ulaşmıştır. 
Demir dışı metaller ihracatı içerisindeki demir çelik ürünleri de dahil edildiğinde, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri 
ihracatı, % 24 oranında artışla, 13,8 milyar dolardan, 17,1 milyar dolara yükselmiştir. Miktar bazında, toplam 
demir çelik ürünleri ihracatı ise, % 4,9 oranında artışla, 17,86 milyon tondan, 18,73 milyon tona çıkmıştır [12]. 

2011 yılının ilk 9 ayında yapılan ihracatın yine büyük bir bölümü Orta Doğu ülkelerinedir. Ancak AB ülkelerine 
yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak % 121 ve değer olarak % 149 oranlarında artmış 
ve AB’nin yapılan toplam ihracattaki payı miktar olarak % 17,8’e ve değer olarak % 20’ye gelmiştir. Avrupa birliği 
içindeki Türkiye’nin en büyük müşterisi ortalama % 50’lik payla İtalya’dır. İtalya’yı % 9,8 oranındaki payı ile 
İspanya ve % 8,8 oranındaki payı ile Bulgaristan takip etmiştir. Türkiye 2011 yılının ilk 9 ayında demir çelik 
ithalatının büyük bir bölümünü daha önceki yıllarda olduğu gibi AB ve BDT ülkelerinden yapmıştır. Ocak-Eylül 
döneminde, Türkiye toplam çelik ithalatının % 85’ini AB ve BDT ülkelerinden gerçekleştirmiştir. AB ülkeleri içinde 
ihracat bakımından Romanya bir miktar öne çıksa da Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya’dan önemli miktarda 
demir çelik ürünü ithal etmektedir [12]. 

3.Ulusal Yapılanma Programı Çerçevesinde Türk Demir Çelik Sektörü 

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı dışında tutulan demir çelik sektörünün AB’ne üye 
ülkeler ile faaliyetleri 1996 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmüştür [14]. 
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Ayrıca Türkiye 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de toplanan Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Birliği’ne aday 
diğer ülkelere uygulanan kriterler temelinde aday ülke olarak belirlenmiştir. 8 Kasım 2002 tarihinde de AB 
Komisyonu Türkiye’nin tam üyelik stratejisinin tek taraflı olarak belirlendiği Katılım Ortaklığı Belgesini (KOB) 
açıklamıştır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile son şekli verilen 
“Türkiye Ulusal Programı” 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak 23 Mart 2001 tarihinde 
Resmi Gazetenin 24352 sayılı mükerrer sayısında yayımlanmıştır [15]. Bu çerçevede 2001 yılında demir çelik 
sektörü de ulusal yapılanma programı kapsamına dahil edilmiştir. Türk Demir Çelik Sektörü Yeniden Yapılanma 
Planı’nın ilk taslağı 2003 yılında hazırlanmış 2006 yılında revize edilmiş ve 29 Mayıs 2009 yılında AB Konseyi’ne 
sunulmuştur [4]. Bu bilgiler ışığında AB uyum sürecinde demir çelik sektörünün karşılaşacağı sorunlar aşağıda 
belirtilmektedir [14]: 

-Dış Ticaret Politikaları Uyum Açısından: AB ile yürütülen müzakere başlıkları arasında bulunan Gümrük Birliği 

başlığı altında Türkiye Gümrük Birliği’ne dahil edilecektir. Bu durum Gümrük Birliği’ne dahil olmayan demir çelik 
sektörünü etkileyecektir. Gümrük tarifelerine uyulmasıyla AB’nin gönüllü ihracat kısıtlaması kapsamında, 
Türkiye’nin yassı ürün ithal ettiği başlıca ülkeler arasında olan Rusya ve Ukrayna’ya ürün ithalatında kota 
uygulanması demir çelik ürünlerine dayalı sanayilerin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecektir. Avrupa 
Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nın 133. maddesinde bulunan Ortak Dış Ticaret Politikası çerçevesinde 
üçüncü dünya ülkelerine uygulanan %18 olan ortak koruma oranı % 5’e çekilmiştir. Bu durumda Türkiye, AB’ne 
üye ülkelerin yanında üçüncü dünya ülkelerin de rekabetine açılmıştır.  

 
AB’nin 3. ülkelerle yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarından dolayı, AB çelik üreticileri söz konusu 
ülkelere, sıfır gümrükle ihracat yaparken, Türk üreticilerin, % 15 oranında, gümrük vergisine tabi tutulması, 
sektörün bu ülkelere yönelik ihracatının tümüyle durması sonucunu doğurmaktadır. Hurda ihtiyacının % 70’in 
üzerindeki büyük bir bölümü de dahil olmak üzere, yurtdışındaki rakiplerinin ödediği fiyatların üzerinde fiyatlardan, 
hammadde ithalatı zorunluluğu, sektörü zor durumda bırakmaktadır. İş gücü maliyetlerinin, özellikle, Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerindeki rakiplerine göre yüksek olması rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir 
[8]. 
-Çevre Politikalarına Uyum Açısından: AB çevre politikalarının sanayi kesimini ilgilendiren düzenlemeleri demir 

çelik sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Entegre Kirlilik Önleme Kontrolü ile ilgili 24 Eylül 1996 ve 96/61/EC 
sayılı Konsey Direktifi AB katılım sürecinde demir çelik sektörünün çevre yatırımlarını en fazla etkileyecek direktif 
olarak görülmektedir. Ulusal Yapılanma Programı kapsamında yapılan tahminlere göre demir çelik sektörü için 
870 milyon Euro civarında çevre yatırım maliyeti öngörülmektedir. Sektöre yeni giren ve mevcut işletmeler 
açısından bu yüksek maliyet, karlılık ve uluslararası rekabet üstünlüğü açısından ciddi problemleri de beraberinde 
getirecektir. Mevcut ve yeni kurulacak demir çelik tesislerinin çevresel faktörleri göz önüne alınarak demir çelik 
endüstrisinin ürettiği atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için yapılan çalışmaların desteklenmesi 
gerekmektedir [16]. Bu kapsamda da Türkiye’nin teşvik sistemleri AB’nin teşvik sistemleri ile uyumlaştırılmıştır. 
AB’de araştırma ve teknoloji geliştirme için verilen teşvikler, çevrenin korunması için verilen teşvikler, sektörlerin 
yeniden yapılanması için verilen teşvikler, bölgesel gelişmenin sağlanması için verilen teşvikler olmak üzere dört 
temel amaçla teşvik verilmektedir [17]. Bu teşviklerden biri olan çevrenin korunmasına yönelik verilen teşvikler 
sayesinde sektöre yüklenen ek maliyetlerin kısmen de olsa azalacağı söylenebilir. 
 
-Finansal Kapasite Kriterlerine Uyum Açısından: AB Ulusal Yapılanma Programı’nın bir diğer amacı 

doğrultusunda sektör firmalarının finansal açıdan varlığını devam ettirebilmeleri kapasitelerini üst seviyeye 
çıkarmalarına bağlıdır. Ancak finansal kapasite kriterlerine uyum demir çelik sektöründe küçük ölçekte faaliyet 
gösteren firmalar açısından bazı problemleri beraberinde getirecektir. Bu kriter küçük ölçekli firmaların finansal 
kapasitelerini yükseltmelerine ya da kapasitelerini arttırmada yeterli kaynağı bulamayan firmaların sektörden 
ayrılmalarına neden olabilecektir.  
Ayrıca bu sorunların yanı sıra AB uyum sürecinde Çevre, Kalite ve Enerji, İşçi Sağlığı ve Güvenliği gibi konularda 
sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan, ülke koşulları göz önünde bulundurulmayarak ve 
gerekli alt yapı oluşturulmadan yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler demir çelik sektörü açısından ek sorunları 

beraberinde getirebilecektir [4]. 
 

4.Türkiye’de Demir Çelik Sektörünün Yapısal Analizi 
 
İşletmeler stratejilerini, stratejik karar ve davranışlarını sadece kendi ana pazarlarındaki rakipler ve müşteriler ile 
olan ilişkileri belirlememektedir. Bu nedenle, işletmeler stratejilerini geliştirirken, stratejik karar ve davranışlarını 
belirlemeye çalışırken rakiplerinin yanı sıra iş çevrelerinde bulunan ve bulunması muhtemel olan diğer unsurları 
da incelemesi gerekmektedir. İşletmeler geleneksel rekabet analizinde kullanılan yalnızca rakiplere odaklanma 
yaklaşımı yerine Michael Porter tarafından geliştirilen işletmelerin gelecekteki rekabet durumunu belirleyen 
“Yapısal Analiz Yaklaşımı”nı kullanması stratejik karar ve davranışların belirlenmesinde daha uygun bir yaklaşım 
olarak görülmektedir [18]. 
 
Porter [19]’a göre rekabet üstünlüğü sonucu oluşan endüstri karlılığı ürünün yüksek ya da düşük teknolojiyle 
üretilip üretilmediğinin bir işlevi değil, endüstri yapısının bir işlevidir. Endüstri yapısı endüstrinin evrimi gereği 
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zaman içinde değişse de göreceli olarak sabittir. Endüstride yaşanacak yapısal bir değişim beş rekabet gücünün 
göreli etkinliğini de değiştirebilir ve bu da endüstrinin karlılığını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 
Endüstride ortaya çıkması olası eğilimler, belirlenecek strateji için en önemli gösterge olduğundan faaliyet 
gösterilen endüstrinin yapısını etkilemektedir. Bu yüzden endüstrideki beş rekabet gücü öğesinin rakiplerden daha 
iyi analiz edilmesi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır [20].Beş rekabetçi güç modeli, rekabetçi 
tehditleri ve işletme çevresini geniş bir perspektifte incelemektedir. Modelin yoğunlaştığı noktalar endüstri ve 
rekabet dinamikleridir. Modele göre bir endüstrideki rekabet mevcut rakipler dışında başka faktörlerin de etkisi 
altındadır. Ekonomik prensiplere dayanan basit bir modeldir. İşletmelere tartışma ve düşünce ortamı sağlayan 
kavramsal bir çerçeve çizmektedir. İşletmenin faaliyette bulunduğu endüstride rekabet üstünlüğünün 
sağlanmasında hangi faktörlerin etkin olduğunun kolay bir şekilde belirlenmesine olanak tanımaktadır [21]. 
Sektörlerin yapısal analizi yaklaşımı, bir sektördeki rekabetin düzeyini, mevcut rakipler arasındaki rekabetin 
yanında, pazara yeni giriş tehdidi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve ikame ürün tehdidi olmak 
üzere beş yapısal rekabet unsuruna bağlı olarak değerlendirmektedir [22]. Bu çerçevede demir çelik sektörünün 
beş rekabetçi güç yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonuçları aşağıda 
belirtilmiştir.  
 
Mevcut Rakipler Arasında Rekabetin Yoğunluğu 

 Piyasadaki üretici sayısının fazlalığı, 

 Türkiye’de mevcut 29 tesisin üretim miktarları karşılaştırıldığında üretimin büyük bir kısmının büyük 
işletme tarafından gerçekleştiriliyor olması, 

 Demir çelik sektöründe önemli sorunlardan birini teşkil eden yassı ürün uzun ürün arz/talep dengesizliği 
sebebiyle firmalar arasında ürün farklılaştırma da zorlanılmasına ve rekabetçi eğilimin azalmasına neden 
olmaktadır. 

 Sektörde yüksek sabit maliyetlerin olması 

 Yoğun teknoloji ve sermaye gerektirdiği için sektöre giriş ve çıkış maliyetlerin yüksek olması 

 Dünya demir çelik sektöründe fazla kapasitenin varlığı 

 Global çelik sektöründe fazla kapasitenin varlığı 

 Rusya ve Ukrayna gibi kendi hammadde kaynaklarına sahip olan ülkelerin maliyet açısından avantajlı 
konumda olmaları, 

 İşgücü maliyetlerinin Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde düşük olması, 

 Çin’in sahip olduğu fazla kapasitenin fiyatlar üzerinde sürekli baskı oluşturmasıdır. 
 
Olası Rakiplerin Yarattığı Tehdit 

 Ölçek ekonomisinin ve yüksek maliyetlerin sektöre girişleri sınırlandırması, 

 Enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek seviyede olması,  

 Hammaddenin önemli bir kısmının ithal yoluyla temin edilmesi nedeniyle hammadde maliyetlerinin 
yüksek olması, 

 Yurt içinde dağıtım kanallarına erişimin kolay olması, 

 Çevre şartlarının hassaslaşması ve Kyoto Protokolü’ne uyuma yönelik maliyetlerin yüksek olması, 

 Yatırımlara AB mevzuatı dışında devlet yardımı sağlanmasının sona ermesidir. 
 
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü 

 Yüksek oranda ithal girdi kullanımı, 

 Demir cevheri ve kömür sektöründe yoğunlaşmanın yüksek olması, 

 Hammadde fiyatlarında artış yönündeki dalgalanmalar, 

 Demir çelik girdilerinin ikamesinin zor olması, 

 Global demir çelik sektöründeki yatay ve dikey bütünleşmeler, 

 Küresel bütünleşmelerin büyük üreticilere getirdiği alım gücü, 

 Türk üreticilerinin uluslar arası pazarlarda üretim kapasitelerinin düşük olmasıdır. 
 
Alıcıların Pazarlık Gücü 

 Üreticiler arasında ürün farklılaştırmanın olmaması, 

 Uzun üründe yurt içinde çok sayıda alıcı bulunması buna karşın yassı ürünlerde ERDEMİR’in yurt içi 
piyasa üzerinde etkisinin fazla olması, 

 Alıcıların sektör hakkında eksiksiz bilgiye sahip olması, 

 Alıcılar açısından geçiş maliyetlerinin düşük olması, 

 İhracatın yaklaşık olarak %66’lık bir kısmının Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika Ülkeleri’ne yapılıyor 
olmasıdır. 
 
İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit 

 Demir çelik sektöründe ürünlerde standartlaşmanın varlığı, 

 Alıcıların ikame ürünlere geçiş maliyetlerinin düşük olması, 

 Yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi için AR-GE yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Sonuç ve Öneriler  
 
Dünyanın 10’uncu, Avrupa’nın ise 2’inci en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Türkiye’nin çelik üretim 
kapasitesi, son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde bir hızla artış göstermiş ve 2000 yılındaki 19,8 milyon 
tondan, küresel kriz döneminde de sürdürülmüş bulunan yatırımlar sayesinde, 2010 yılında 43 milyon ton 
seviyesine yükselmiştir. Demir çelik sektörüne yönelik yatırımlardaki hızlı artış devam etmektedir. Üretim 
kapasitesinin 2015 yılında 55 milyon tona ve 2023 yılında 85 milyon tona, üretimin ise 70 milyon tona ulaşması 
hedeflenmektedir. Çelik sektörü, üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ile kapasite kullanım oranını rahatlıkla % 80’lerin 
üzerine çıkartacak, ihraç satışlarını çok daha yüksek seviyelere taşıyacak ve 2023 yılı için belirlenmiş olan ihracat 
hedefini aşacak potansiyele ve güce sahip bulunmaktadır [4].  
 
Dünya’daki görünür çelik talebinin, 2010-2015 döneminde yıllık % 3 ile % 5,8 aralığında ve 2015-2025 döneminde 
ise yıllık % 2,2 ile % 3,1 aralığında artacağı tahmin edilmektedir. Bu talebin ortalama % 70’lik bölümünün Çin, 
Hindistan, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’dan geleceği öngörülmektedir. Bu tahminler doğrultusunda bu 
bölgelerde 2020 yılına kadar sırasıyla 241, 96, 52 ve 38 milyon ton ekstra görünür çelik talebinin ortaya çıkması 
beklenmektedir. Bu yeni taleplerin karşılanmasında, Türk çelik sektörünün etkin rol oynaması, demir çelik 
sektörünün mevcut gelişim çizgisinin sürdürülebilmesi açısından hayati önemdedir [13]. 
 
Bu çerçevede yaşanacak gelişmeler demir çelik sektörüne avantajlar sağlayabileceği gibi bazı sorunları da 
beraberinde getirecektir. Belirtilen rekabet analizi çerçevesinde demir çelik sektörü için geliştirilen strateji önerileri 
aşağıda sıralanmaktadır:  
 

 Yaşanan gelişmeler demir çelik sektöründe stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede 
geliştirilecek ulusal demir çelik stratejisine ihtiyaç vardır. 

 Ürün cinsi bakımından yassı ve uzun ürün dengesizliği bulunmaktadır. Bu dengesizliğin giderilmesi için 
ürün farklılaştırılmasına gidilmesi gerekmektedir.  

 Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesine ve Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir.  

 Türk demir çelik sanayi için ortak hurda tedariki politikası kapsamında, bölgesel hurda şirketlerinin 
kurulması, stratejik hurda stoklarının oluşturulması ve yurt dışında hurda üreticilerinin satın alınması olmak üzere 
üç aşamalı bir uygulama planı önerilmektedir. Bu planlardan biri uygulanarak yurt dışı hurda bağımlılığının 
azaltılası gerekmektedir. 

 Türk demir çelik sektörü çok firmalı ve parçalı sektörel bir yapı göstermektedir. Dünya çapında yaşanan 
birleşme eğilimi uzun vadede Türk demir çelik sektörünün rekabet gücünü de etkileyecektir. Bu nedenle uzun 
vadede satın alma ve birleşmeler yoluyla sektörün bütünleştirilmesi yoluna gidilmelidir. 

 Ayrıca sektörün maliyetlerinin fazla olması nedeniyle başlıca ek maliyet getiren; hurda ve kömür 
ithalatına yönelik olarak uygulanan çevre katkı payı tahsilatı, TRT payı, belediye payı ve enerji fonu gibi 
kesintilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Elektrik enerjisi fiyatlarında, tüketim 
miktarını esas alan ve tüketim arttıkça fiyatlarda düşüş sağlayan, AB ülkelerindeki sanayi tarife gruplarına benzer 
bir düzenlemeye gidilmesi, yatırımların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması sağlanmalıdır. 

 Şimdiye kadar yapılan demir-çelik kongrelerinde belirtildiği üzere, sektörün gelişiminin sağlanması 
açısından, “Demir-Çelik Enstitüsü”nün kurulması için yasa ve mevzuat çalışmaları başlatılmalıdır. 
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Özet  
 
Günümüzün yoğun rekabet koşullarında işletmelerin başarısı, stratejik kavramların etkin yönetimini gerektirir. 
Stratejik bir kavram olarak stratejik yönelim, işletmelerin istenen başarıya ulaşabilmelerinde önemli bir yere 
sahiptir.  Stratejik yönelimin önemli bileşenlerinden olan vizyonun, iletişim ve bilgi sistemleriyle desteklenerek 
paylaşılması, geleceğin yönetiminde işletmelere üstünlükler sağlayacaktır.   

Bu çalışmada vizyonun paylaşılması ile iletişim ve bilgi sistemleri arasındaki etkileşimin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, ülkemizin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan Kardemir A.Ş.’de vizyonun 
paylaşılmasında iletişim ve bilgi sistemlerinin etkisi incelenmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen veriler One-Sample 
t Test istatistiği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular, vizyonun oluşturulması ve uygulanmasında katılım ve yayılımın sağlanması ile ilgili değişkenlerin 
tamamına yakınının önemli olduğunu göstermektedir. Bu faktörlerin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi 
şirketin gelecek başarısı açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.  

Bununla birlikte iletişim ve bilgi sistemlerinin; vizyonun geliştirilmesi, misyon, temel değerler, stratejik amaç ve 
hedeflere bağlılığın artırılması, stratejik uygulamaların etkinleştirilmesi, ortak hareket kültürünün yaygınlaştırılması 
ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesini içeren değişkenlerin önemsiz olduğu saptanmıştır. Buna göre, şirketin 
gelecek vizyonuna emin adımlarla ilerleyebilmesi için stratejik yönetim sisteminin bütünlüğü çerçevesinde bu 
değişkenlerle ilgili iyileştirici stratejileri hayata geçirmesi yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vizyon, İletişim, Bilgi Sistemleri 

THE ROLE OF COMMUNICATION AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN SHARING VISION: A RESEARCH ON 

KARDEMIR CORPORATION 

Abstract 

Success of enterprises in today’s competitive environment requires effective management of strategic concepts. 
Strategic direction as a strategic concept holds an important position fort he success of the enterprises. Sharing 
an important component of strategic direction, the vision, through the usage of communication and information 
Technologies will certainly bring benefits to the enterprises in the management of the future.  

This work aims to research the relationship between vision sharing and systems of information and 
communication. With this aim in mind, we have researched the influence of the information and communications 
systems on vision sharing in case of Kardemir Corp. Data obtained by questionnaires have been analyzed by 
One-Sample T-Test statistics.  

Findings indicate that variables that ensure participation and dissemination in the making of the vision are 
important. Permanence of these factors and their development will bring positive results for enterprise’s future 
success.  

Additionally, no significant relationship is found between the information and communication systems and the 
variables such as development of vision, mission, fundamental principles, enhancing attachment to strategic aims 
and objectives, efficiency of strategic applications and spreading common action culture and information and 
communication systems. Hence, in order to realize the future vision of the enterprise, strategies that will improve 
variables in line with the integrity of the strategic direction system should be adopted.   

Key Words: Vision, Communication and Information Systems 
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Giriş 

Küreselleşmenin etkisiyle hızlanan sürekli değişim ve gelişim ortamı işletmeleri derinden etkilemektedir. 
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi, pazar payını artırarak sektördeki ortalama kar üzerinde bir getiri elde 
edebilmesi ve ölçek ekonomisinden yararlanabilecek optimum büyüklüğe ulaşabilmesi için stratejik bilinç içinde 
hareket etmeleri gerekmektedir. İşletmeler, stratejik bilinç ve paylaşılan vizyon ile geleceği daha etkin yöneterek 
potansiyel sorunları azaltabilirler. 

Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve bilgi sisteminin etkinliği, vizyonun paylaşılmasında önemlidir. Bu 
önem, ortaklaşa hareket etme duygusunun kazanılması, motivasyonun sağlanması sonucu bireysel ve örgütsel 
performansların artması şeklinde gözükür. Sonuç olarak işletmelerin başarısı vizyona sahip olmalarının yanı sıra 
bu vizyonun paylaşılmasıyla da yakından ilgilidir.  

İşletme yöneticileri, çalışanlar ve paydaşlar tarafından etkileşim içerisinde belirlenen vizyon, iş hayatının hızlı 
değişimine ayak uydurabilecek stratejik seçeneklerin geliştirilmesi açısından değerlidir.  Vizyonun beklenen 
faydayı sağlayabilmesi açısından uygulama sürecinde de paylaşımının sürdürülmesi önemlidir. Paylaşılan 
vizyona sahip olan işletmeler gelecek vizyonu doğrultusunda geleceğin stratejik amaçlarına daha güvenli 
sıçramalar yapabilirler.  

1. Kuramsal Çerçeve 

1. Vizyon 

Vizyon bir işletmenin, nereye gittiğinin ve gelecekte nerede olmak istediğinin yalın bir ifadesidir. Bir iş letmenin 
uzun vadede arzu edilen durumunu tanımlamakta olan vizyon ileriye yönelik açıklamaları ve beklentileri içerir [1]. 
Bu açıdan vizyon, bireysel bir beklenti ve hayal değil, geleceğin nasıl olabileceğine ve istenilen durumlara ideal 
olarak hangi yollarla ulaşılabileceğine dair inançları bir araya getiren düşünsel bir tasarım olarak 
değerlendirilmelidir. Başarılı bir vizyon çalışan ve müşteri odaklı, ulaşılabilir, zorlayıcı ve paylaşılabilir olmalıdır. 
Vizyonun oluşturulması sırasında işletmeler müşterilerini, yönetsel değerlerini, faaliyette bulundukları çevreyi ve 
var olan durumlarını dikkate almalıdırlar. Bu nedenle, işletmelerin vizyon oluştururken geçmişin deneyimlerinden 
yararlanarak, geleceğe yön vermeleri esastır [2-3]. 

Vizyon, işletme yöneticisinin gelecekte başarmayı istediği, idealize edilmiş stratejik amaç ve hedefleri ifade eder. 
İdealize edilmiş bir vizyon, alternatif seçenekleri içerir ve hızlı ve ani çevresel koşullarda işletmeye yön verir [4]. 
Vizyonun oluşumu için üç unsurun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; işletmenin misyonunu belirlemek, 
değerlerini tespit etmek ve işletmenin amaç ve hedeflerini ortaya çıkarmaktır [5]. Bir işletmenin misyonunun, 
değerlerinin, amaçlarının ve hedeflerinin en temel ifadesi olan vizyon, Şekil 1’de sunulmuştur: 

 

        Misyon 

 
 
 
 
 

               Değerler                                                                                   Amaç ve Hedefler 
 

Şekil 1. Vizyon ve Unsurları 

 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Vizyon ve Unsurları 

 
Vizyon, işletmenin bugün bulunduğu yeri net bir biçimde ifade etmeli ve gelecek için bir yol haritası sunmalıdır. 
Şekilde de gösterildiği gibi vizyonun oluşmasında etkili unsurlar; işletmenin varlık nedeni ve bir bütün olarak ne 
yapmak istediğini ifade eden misyonu,  işletmenin temsil ettiği ayırt edici veya temel inançlarını oluşturan değerleri 
ve ileride ne durumda olmak istediğini açıklayan amaçları ve hedeflerinden meydana gelmektedir [6]. 
 

Vizyon 
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2.Vizyonun Paylaşılması  
 
Vizyon kantitatif ve kalitatif bilgilerden oluşan formel bir plan olmaktan çok geleceğe ilişkin bir imgedir. Bu şekliyle 
vizyon, esnek bir yapıya sahip olup, yöneticinin beklentilerini ve deneyimlerini işletmeye yansıtabilmesi ve 
uyarlayabilmesine olanak verir [7]. Vizyonun başarılması vizyon oluşturulduktan sonra, yöneticiler ve çalışanlarca 
paylaşılması ve değişen koşullara göre ortaya çıkacak tüm seçeneklerin takip edilmesine bağlıdır [4]. Paylaşılan 
vizyon, gelecekte elde edilmek istenen hedefin başarılması için işletme içinde gerekli olan değişikliklerin 
yapılmasını teşvik etmekte ve işletmenin amaçlarını net bir biçimde oluşturmasını sağlamaktadır [8].  

İşletmenin amaçlarına ulaşmasında, vizyon yöneticilere güçlü bir dürtü sağlar. Vizyonun yöneticinin zihninde 
şekillendikten sonra, uygun iletişim becerileri ile diğer çalışanlara ulaştırılması ve paylaşılan vizyonun çalışanlarca 
benimsenmesinin sağlanması işletmenin geleceği açısından önemlidir [9]. Ayrıca, iyi tasarlanmış ve paylaşı lan bir 
vizyon genellikle yöneticilere stratejik yönelimin belirlenmesi ile ilgili karar verme sürecinde rehberlik edebilir ve 
onlara yön duygusunu iletir. Böyle bir vizyon, yalnızca bir slogan olmasının aksine, örgütün temel değerlerini 
yansıtması, çalışanlarca paylaşılması, gerçekçi ve ulaşılabilir olması açılarından da önemlidir [10].  

Vizyonun fonksiyonlarından biri işletme çalışanlarına motivasyon ve sinerji sağlamasıdır. Ancak bunun 
sağlanabilmesi için, tüm işletme çalışanları aynı vizyonu paylaşabilmelidirler [9]. Vizyonun tüm işletme çalışanları 
tarafından paylaşılması ve içselleştirilebilmesi için çalışanların kolayca anlayabilecekleri kadar yalın, kendi görev 
ve sorumluluklarına uygulayabilecekleri kadar işlevsel düzeyde olup ortak duygu, düşünce ve eylemin bir 
parçasıymış gibi bütüncül bir anlayışı yansıtmalıdır. Bunun yanında, vizyon hakkında çalışanların görüşlerinden 
yararlanılmalı ve vizyon hazırlanırken mutlaka çalışanlara danışılmalıdır [6-11]. 

Paylaşılmış bir vizyon, çalışanların işletmeyi daha iyi tanıyabilmelerine, buna göre ortak amaçları 
paylaşabilmelerine ve ortak bir yöne yönelebilmelerine olanak tanıyacaktır [12]. Çalışanlar, vizyon hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmadıkları zaman ya önyargı ile hareket edebilir ya da çevrelerinden edindikleri yetersiz 
bilgilerle yanlış veya olumsuz tutumlar geliştirebilirler. Ksaca, işletme yönetimine düşen görev işletme içerisinde 
etkin bir iletişim düzeyi ve bilgi sistemi oluşturarak çalışanları düzenli olarak işletme politika ve vizyonları hakkında 
bilgilendirmektir [13]. 
 

3. İletişim 
 
İletişim farklı amaçlara göre değişik anlamlar taşıyabildiğinden iletişimle ilgili çalışmalarda çeşitli tanımlar 
yapılmıştır. Bununla birlikte bir kavramın anlaşılması için çeşitli açılardan sınırlandırılmış olmasının yararlı olacağı 
söylenebilir.  Bu kapsamda iletişim kavramı kısaca; kaynağın, alıcının davranışlarını etkilemek amacıyla 
oluşturduğu mesajı çeşitli araçlarla iletmesi durumu olarak sınırlandırılabilir [14]. Daha geniş bir ifadeyle ise, 
iletişim sürecinin insanların duygu, düşünce, bilgi, yargı vb. gibi kavramları, belirli kodlar ve simgeler aracılığıyla 
anlamlı iletilere dönüştürerek, aralarında kültür birliği taşıdığı veya taşımadığı diğer insanlarla veya çevrelerle 
paylaştıkları dinamik bir süreç olduğu söylenebilir [15]. 

İletişim sürecinde kaynak (gönderici), kanal, mesaj (ileti), hedef (alıcı) ve geri bildirim esastır. Kaynak, mesajı 
oluşturan ve onu bir kanal aracılığıyla hedef kitleye ulaştıran birim olarak tanımlanmaktadır. Kanal, kaynakla 
hedef arasındaki mesajın aktarılmasını sağlayan yoldur. Mesaj, kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan 
öğedir. Harf, rakam, ses tonu, yüz anlatımı, her çeşit görsel, işitsel anlatımlar, bu arada dokunma kaynağın 
hedefe gönderdiği duygu, düşünce ve davranışların kodlanmış halidir. Mesajın ulaşması istenen kişi ya da grup 
hedef olarak adlandırılmaktadır. Geri bildirim ise alıcının iletiye verdiği yanıt olarak tanımlanabilmektedir [16]. 

İşletme genelinde başarının sağlanabilmesi için, işletme çalışanları arasında işbirliği ve uyumu gerçekleştirecek 
etkin iletişim sağlanmalı ve işletmenin paylaşılan vizyon, çalışanların motive edilmesi, açık fikirlilik gibi bir takım 
yeterliliklere sahip olması gerekmektedir [18]. Aksi durumda işletme amaçlarına yönelik bir belirsizlik ortaya 
çıkabilir. Bu belirsizliği azaltabilmek ve ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için iletişimin meydana gelmesi şarttır 
ve beraber çalışan bir grup insan birbiriyle etkileşim halinde olmalıdır bu da etkili iletişimin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır [14-17]. 

Etkili iletişim, bir işletmede çalışanlar ve yöneticiler arasında iyi ilişkilerin kurulmasında önemli rol oynar. Çalışanın 
yaptığı işi açık seçik bilmesi karşılıklı eşgüdümlerinin sağlanması iletişim ile sağlanır [19]. İşletme içi haber ve 
bilgilerin yayılmasına olanak sağlayan işletme içi iletişim, kişiler ve süreçler arasında bir köprü vazifesi de 
görmektedir. İşletmelerin açık sistem anlayışı çerçevesinde işleyen yapılar olduğu düşünüldüğünde iletişimsiz 
kalan işletmelerin varlıklarını sürdüremeyeceğini söylemek mümkün olabilmektedir [20]. 

4. Bilgi Sistemleri 

Bilgi toplumunda yer alan işletmelerde iletişim sürecinin incelenmesi, insanlar, bilgisayar ve iletişim olanakları ile 
disiplinler arası çalışma gibi unsurların üzerinde durulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu disiplinler arasında bilgi 
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sistemleri ayrı bir öneme sahiptir [21]. Bilgi sistemleri kurulduğu sistemin doğal bir alt sistemidir. İçinde bulunduğu 
organizasyonun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak her türlü veriyi toplar, bu verileri işler ve anlam kazandırır 
ve yine ürettiği bilgiyi üst sisteme sunar [22]. 

Bilgi sistemleri ile ilgili yapılmış çalışmalarda işletmelerde bilgi sistemlerinin başarılı bir şekilde gelişmesi ve 
benimsenmesi için sistem performansının önemi vurgulanmıştır [23]. Bilgi sistemi kavramı, hem işletme içi işlevsel 
sistemler hem de işletme dışı çok çeşitli kaynaklardan toplanan verilerle birlikte düşünülmelidir [25]. Bilgi 
sisteminin temel işlemleri, bu verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve görüntülenmesidir. Bilgi 
sistemleri ihtiyaçlar için bilgi üretebilen, insan ve teknik kaynakların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir 
organizasyon olarak tanımlanmaktadır [26]. 

İşletmelerde bilgi sistemleri, yönetimin ihtiyaç duyduğu veri ve bilgileri işletmenin makro ve mikro çevresinden 
toplayan, organize eden, özetleyen ve ihtiyaç duyan alt sistemlere ve yöneticilere raporlayan sistemlerdir [27]. 
İşletmelerin iç ve dış çevresiyle olan her türlü etkileşimleri, çeşitli bilgi sistemleriyle yönetime ulaşmakta ve 
yönetim bu bilgilerle sistemi kontrol altında tutabilmektedir [24]. Bilgi sistemlerini kullanırken yararlanılan bilgi ve 
uzmanlar çok önemli olmaktadır. Bilgi sistemlerindeki teknik başarısızlık, bilgi sisteminin işleyişinde de 
kopukluklara neden olacaktır. Bu durumda işletmenin, büyük bir maliyet ve zaman kaybı olacaktır [28].  

Sonuç olarak, bilgi sistemleri işletmelere birçok alanda geleneksel sistemlere karşın daha çok esneklik 
kazandırmakta, müşteri ve tedarikçilerle iletişimini hızlandırmakta ve yeni iş alanları bulmada daha fazla yardımcı 
olabilmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin bilgi sistemlerini, stratejileri doğrultusunda geliştirmeleri ve stratejilerini 
geliştirirken ve uygularken bilgi sistemlerinin sağlayabileceği avantajlardan faydalanmaları onların oldukça 
yararına olacaktır [27]. 

1. Araştırma 
 
1.1. Alanının Tanıtımı 
 
Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan ve kurulduğu ilk yıllardan itibaren ülkenin ve bölgenin önemli gelir ve 
istihdam kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelleri 3 Nisan 1937’de atılmıştır.  Karabük Demir 
Çelik Fabrikaları her alanda yaşanan hızlı ve ani stratejik değişim sürecinden etkilenerek çeşitli dönemlerde 
önemli statü değişiklikleri yapmıştır. Böylece Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 
Kardemir A.Ş. Müteşebbis Heyeti tarafından imzalanan sözleşme ile devir şartları hükme bağlanarak 30 Mart 
1995 tarihinde özelleştirilmiştir [29]. 
 
Kardemir A.Ş. özelleştirilmesinin hemen ardından çelikhane, konverter sistemi, kireç fabrikası, oksijen fabrikası, 
yüksek fırın modernizasyonu, ray ve profil haddehaneleri vb. modernizasyon yatırımları ile üretim kapasitesini 
artırarak ürün yelpazesini genişletmiştir [30]. Bunun yanı sıra yönetim anlayışını da önemli ölçüde güncelleyen 
şirket, Tübitak destekli projeler ve üniversitelerle yaptığı stratejik işbirlikleri ile gelişim sürecini hızlandırmıştır. 
Ayrıca İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2010 yılı verilerine göre ülkemizin en büyük ilk 50 sanayi 
kuruluşu arasında yer almıştır [31]. 
 
Kardemir A.Ş. sosyal sorumluluğunun gereği olarak, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik 
çalışmalarıyla da bölgede öne çıkmaktadır [32]. Bu kapsamda şirket; temel belediye hizmetleri, şehirleşme, eğitim 
(Karabük Üniversitesi başta olmak üzere), sağlık, din, sosyo-kültürel alanlarda önemli yatırımlarını sürdürmektedir 
[33]. Bu kapsamda Kardemir A.Ş.’ nin vizyonu; toplam kalite yönetimi felsefesinden hareketle 2,5 milyon ton çelik 
üretim kapasitesine ulaşmış, müşterilere yaklaşım ve rekabet avantajı sağlayan fiyatları ile ray ve yapı çeliğinde 
küresel rekabet gücüne sahip bir kuruluş olmaktır [34]. 
 
Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından olan Kardemir A.Ş. kurulduğu ilk yıllardan itibaren ülkenin ve bölgenin 
önemli gelir ve istihdam kaynağı olmuştur. Kardemir A.Ş. geçmişten günümüze rekabet gücünü artırmakta ve 
stratejik üstünlüğe yönelik atılımlarını büyük bir kararlılıkla aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda modern, 
rekabetçi, gelişmiş alt yapı ve imkânlarıyla bugün olduğu gibi gelecekte de stratejik önemini koruması beklenen 
Kardemir A.Ş.’nin vizyonunun paylaşılmasında iletişim ve bilgi sistemlerinin etkisinin incelenmesi önemli 
görülmüştür. 
 

1.2. Araştırmanın Amacı 
 
Bu araştırmanın amacı, şirket vizyonunun paylaşılmasında iletişimin ve bilgi sistemlerinin rolünün incelenmesidir. 
Bu kapsamda araştırmanın alt amaçları şu şekilde sıralanabilir: 

  Şirket çalışanlarının vizyon geliştirme sürecine katılımlarının incelenmesi 

  Şirket çalışanlarına vizyonun yayılımının incelenmesi 

  Vizyon paylaşımında iletişim ve bilgi sistemlerinin incelenmesi 

  Vizyon paylaşımına yönelik önerilerin geliştirilmesi 
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1.3. Araştırmanın Yöntemi 
 
Kardemir A.Ş. yöneticilerinin vizyonun paylaşılmasında iletişim ve bilgi sistemlerinin rolü ile ilgili algılarının 
saptanmasına yönelik bu araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Ana kütleyi oluşturan 350 adet 
yöneticiyi 185 örneklem temsil etmektedir. Bu kapsamda 212 yönetici anketi cevaplandırmıştır. Anketler 
cevaplandırıldıktan sonra formun tamamının güvenilirliği ile ilgili olarak yapılan analizde Cronbach’s Alpha 
katsayısı % 93 olarak hesaplanmıştır (>0,70). Vizyonun paylaşımı için %82, iletişim ve bilgi sistemleri için ise %95 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Yöneticilerin algılarına ilişkin değişkenler incelendiğinden fonksiyonel değişkenlere ilişkin sorular 5’li Likert ölçeği 
kullanılarak hazırlanmıştır. Anket soruları literatürde yer alan vizyonun paylaşımı ve iletişim ve bilgi sistemleri 
konusunda yapılmış çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmış ve pilot anket çalışması ile son şekli verilmiştir. 
Ankette yöneticilerin özelliklerini belirleyici 5 ve şirketin vizyonunun paylaşımı ve iletişim ve bilgi sistemleri ile ilgili 
14 olmak üzere toplam 19 adet soru sorulmuştur. Araştırmanın hipotezleri fonksiyonel değişkenlerle ilgili 
sorulardan üretilmiş olup her bir soru bir hipotez çiftine denk gelmektedir. Örneğin 6. Soruya ilişkin hipotez çifti 
şöyledir:  
 
H0: Paylaşılan vizyon ile ilgili geri bildirim alınmamaktadır.  
H1: Paylaşılan vizyon ile ilgili geri bildirim alınmaktadır.  
 

1.4. Verilerin Analizi ve Bulgular 
 
Tanımlayıcı bilgiler ile ilgili veriler frekans ve yüzdeler şeklinde değerlendirilmiştir. Fonksiyonel değişkenlere ilişkin 
veriler ise One-Sample t Test istatistiği kullanılarak analiz edilmiştir. 
Yöneticilerin özelliklerine ilişkin veriler Tablo 1'de sunulmuştur: 

 
Tablo 1. Yöneticilerin Özellikleri 

 

Özellikleri Dağılımı Sayı % 

Cinsiyeti 
Kadın 7 3 

Erkek 205 97 

Düzeyi 

Üst 8 4 

Orta 43 20 

Alt 161 76 

Eğitimi 

Lise ve Altı 124 58 

Lisans 80 38 

Lisansüstü 8 4 

Deneyimi 

5 yıl ve altı 46 21 

6-10 yıl arası 65 31 

11-15 yıl arası 49 23 

16 yıl ve üstü 52 25 

Bölümü 
Yönetim 59 28 

Üretim 153 72 

 
Tablo 1’den görüldüğü gibi cevaplayıcıların %3ü kadın, %97si erkek; %4ü üst düzey, %20si orta düzey ve %76sı 
alt düzey; %58i lise ve altı, %42si üniversite mezunu; %52si 10 yıl ve altı, %48i 10 yıldan fazla deneyime sahip; 
%28i yönetim, %72si üretim bölümü çalışanıdır. 
 
Vizyonun paylaşımında iletişim ve bilgi sistemlerinin etkisi ile ilgili sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur: 
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Tablo 2. Vizyonun Paylaşılmasında İletişim Bilgi Sistemleri 

 

Tablo 2’den görüldüğü gibi vizyon oluşturulurken yazılı bildirimle sürece katılımın sağlandığı, hiyerarşik biçimde 
sözlü bildirimlerle sürecin işletildiği, oluşturulan vizyonun yalın bir şekilde sözlü iletişim yolu ile alt düzeylere 
yayıldığı,  paylaşılan vizyon ile ilgili geri bildirim alındığı ve şirket iletişim ve bilgi sistemlerinin etkin iç raporlarla 
desteklendiği konuları ileri düzeyde anlamlı (p<0,001) bulunmuştur. H0 hipotezleri reddedilmiştir. Buna karşılık, 
oluşturulan vizyonun anlaşılır bir dille yazılı bildirimlerle alt düzeylere yayıldığı, şirket iletişim ve bilgi sistemlerinin; 
vizyona ulaşma yönünde etkililiği artırdığı ve misyona, değerlere, stratejik amaç ve hedeflere bağlılığı artırdığı, 
stratejik uygulamaları etkinleştirdiği, ortak hareket etme kültürünü geliştirdiği ve iletişim ve bilgi sistemlerinin 
iletişim teknolojileriyle desteklendiği konuları istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). H1 hipotezleri 
reddedilmiştir. 
 

Sonuç 
 
Kardemir A.Ş.’de vizyonun paylaşılması ve iletişim ve bilgi sistemlerinin etkileşimini incelemeyi amaçlayan bu 
araştırmada vizyonun oluşturulmasında katılımı ve vizyonun uygulanmasında yayılımı içeren vizyonun 
paylaşılmasında iletişim ve bilgi sistemlerinin rolü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere 
bakıldığında, Kardemir A.Ş.’nin vizyon oluşturma sürecinde; çalışanların yazılı bildirimle sürece katılımı sağladığı, 
hiyerarşik yapı içerisinde dikey sözlü bildirimlerle sürecin işletilmesine olanak tanıdığı saptanmıştır. Vizyonun 
uygulanmasında sözlü iletişim yolu ile alt düzeylere yayılımın sağlanması, vizyonun paylaşılmasında iletişim ve 
bilgi sistemlerinin etkin destek sağlaması ve vizyonun paylaşılmasına ilişkin geri bildirim alınması açılarından 
şirketin istenen düzeyde olduğu görülmektedir.  

Buna karşın vizyonla etkileşimi açısından iletişim ve bilgi sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, 
oluşturulan vizyonun anlaşılır bir dille yazılıp alt düzeylere yayılamadığı saptanmıştır. Şirketin iletişim ve bilgi 
sistemlerinin vizyona ulaşma yönünde beklenen etkiyi artıramadığı bunun yanı sıra misyona, değerlere, stratejik 
amaç ve hedeflere bağlılığı da artıramadığı anlaşılmıştır. İletişim ve bilgi sistemlerinin stratejik uygulama sürecine 
yeterli katkıyı sağlayamadığı, ortak hareket etme kültürünü geliştirme yönünden zayıf kalındığı ve sistemin iletişim 
teknolojileriyle yeteri kadar desteklenemediği görülmüştür. 

Bu kapsamda, vizyonun kolay anlaşılır bir dille yazılarak, yazılı bildirimlerle yayılımının geliştirilmesi, iletişim ve 
bilgi sistemlerinin misyon, stratejik amaç ve hedeflere olan bağlılığının artırılması ile vizyona ulaşma yönünde 
etkinleştirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca iletişim ve bilgi sitemleri aracılığıyla stratejik uygulamaların 
etkinleştirilmesi, tüm paydaşların ortak hareket kültürünü benimsemesinin geliştirilmesi ve bilgi sistemleriyle 
iletişim teknolojilerinin uyumlu birlikteliğinin şirkete önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir.  

Araştırma kapsamında incelenen değişkenlere ilişkin sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, şirketin vizyon 
geliştirmede büyük ölçüde katılım ve yayılım sağladığı, vizyonla ilgili etkin geri bildirim sisteminin olması olumlu 

N
o 

Sorular T Sonuçlar 

1 
Vizyonun oluşturulmasında öneri sistemi ile sürece katılım 
sağlanır. 

-4,183 .000 P < 0.001
***

 

2 Vizyon oluşturulurken yazılı bildirimle sürece katılım sağlanır. -7,589 .000 P < 0.001
***

 

3 
Vizyon oluşturulurken hiyerarşik biçimde sözlü bildirimlerle süreç 
işletilir. 

-7,867 .000 P < 0.001
***

 

4 
Oluşturulan vizyon anlaşılır bir dille yazılı bildirimle alt düzeylere 
yayılmaktadır. 

-1,860 .064 P >0.05
 ns

 

5 
Oluşturulan vizyon yalın bir şekilde sözlü iletişim yolu ile 
yayılmaktadır. 

-6,903 .000 P < 0.001
***

 

6 Paylaşılan vizyon ile ilgili geri bildirim alınmaktadır. -10,155 .000 P < 0.001
***

 

7 İletişim ve bilgi sistemlerimiz misyona olan bağlılığı artırır. -1,870 ,063 P >0.05
 ns

 

8 
İletişim ve bilgi sistemlerimiz vizyona ulaşma yönünde etkililiği 
artırır. 

-1,435 .153 P >0.05
 ns

 

9 İletişim ve bilgi sistemlerimiz değerlerimize olan bağlılığı artırır. -1,327 ,186 P >0.05
 ns

 

10 
İletişim ve bilgi sistemlerimiz stratejik amaç ve hedeflere olan 
bağlılığı artırır. 

-1,137 ,257 P >0.05
 ns

 

11 İletişim ve bilgi sistemlerimiz stratejik uygulamaları etkinleştirir. -1,909 ,058 P >0.05
 ns

 

12 
İletişim ve bilgi sistemlerimiz ortak hareket etme kültürünü 
geliştirir. 

,000 1.000 P >0.05
 ns

 

13 
İletişim ve bilgi sistemlerimiz iletişim teknolojileri ile 
desteklenmektedir. 

-1,355 .177 P >0.05
 ns

 

14 İletişim ve bilgi sistemlerimiz etkin iç raporlarla desteklenmektedir. -4,243 .000 P < 0.001
***
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görülmektedir. Bu olumlu uygulamaların geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması, iyileştirmeye açık yönlerin ise 
zaman içerisinde uygun yöntemlerle geliştirilmesinin şirket performansını olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Gerek 
iyileştirme çalışmaları gerekse geliştirme çalışmalarında nitelikli insan unsuru, sistem bütünlüğü, çevresel 
değişkenler vb. faktörlerin durumsallık yaklaşımı çerçevesinde düşünülmesi gereklidir. 
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Özet 
 
Talaşlı imalatta, delme işlemlerinde arzu edilen delik kalitesinin elde edilmesi en önemli hususlardan birisidir. 
Matkap ile doğrudan delinmiş bir delikte, delik yüzey pürüzlülüğünü toleranslar dâhilinde sağlamak oldukça 
güçtür. Bu problemlerin önüne geçmek maksadıyla genellikle delik büyütme ve raybalama gibi ikincil işlemlerin 
uygulanması yaygındır. Ancak ikinci bir işlem ihtiyacı işleme maliyetini arttırarak ürün maliyeti üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu sebepten delik delmede ikinci işlemleri ortadan kaldırıp hem zaman hem de 
maliyet açısından tasarruf arzu edilen yüzey kalitesini elde etmek önemlidir. Bu Çalışmada,  AISI 1050 
çeliğinin faklı özellikteki kesiciler (kaplamalı ve kaplamasız) kullanılarak farklı kesme parametrelerinde 
delinmesi sonrasında elde edilen deliklerin yüzey pürüzlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Delikler 
kaplamasız ve TiN/TiAl/TiCN kaplamalı solid karbür matkaplar kullanılarak delinmiştir. Deneylerde dört farklı 
kesme hızı (60, 75, 90 ve 108 m/dak) ve üç farklı ilerleme miktarı (0,15, 0,20 ve 0,25 mm/dev) kullanılmıştır. 
Deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri Mahr Perthometer M1 yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile belirlenmiştir. 
Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, ilerleme miktarlarının azalması ve kesme 
hızının artması sonucunda yüzey pürüzlülük değerlerinde bir iyileşme olduğu görülmüştür. Ayrıca kaplamalı 
takımlarla delinen deliklerde daha iyi yüzey kalitelerinin elde edildiği sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: AISI 1050, Yüzey pürüzlülüğü, Solid karbür matkap, delme 

 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SURFACE ROUGHNESS 
DRILLING OF AISI 1050 STEEL 

 

Abstract 

 

In manufacturing, One of the most important issue that desire the hole quality in drilling process. In a hole 
drilled by drill to provide surface roughness of the hole within true tolerances is very difficult, for this problem is 
blocked, secondary process such as hole enlargement and reaming. But secondary process increase the cost 
of manufacturing, and it has a negative effect. In this reason the measurement of surface roughness in drilling 
has a great importance. 

In this study, it is aim the determinate of the surface roughness during drilling of AISI 1050 by using different 
cutting tool and cutting parameters. cutting parameters (60, 75, 90 and 108 m/min cutting speed and 0,15, 
0,20 and 0,25 mm/rev feed rate) and cutting tool type (uncoated and TiN/TiAl/TiCN coated solid carbide) was  
used.  

When the results of the experiments, decreasing feed rate and increasing cutting speed are improved surface 
roughness. Also coating application had a positive effect 

Key words: AISI 1050, surface roughness, Solid carbide drill, driiling 

  

1. Giriş 
 
Birbiri üzerinde hareket eden parçaların iç yüzey kalitesi ve pürüzlülüğü bu parçaların performansında önemli 
rol oynar. Delik iç yüzeyleri bitirme işlemlerinde birçok problemle karşılaşıldığından, üretimde zaman olarak 
büyük yer tutmaktadır. Bu yüzden delik delme işlemelerinde yüzey pürüzlülüğünün ölçümü önemli bir yer 
tutmaktadır [1]. 

 

Delik delme işlemleri imalat sektöründe yaygın olarak kullanılan talaş kaldırma işlemlerinin başında 
gelmektedir. Talaş kaldırma işlemleri incelendiğinde işlem sayısı olarak delik delme işlemlerinin yaklaşık üçte 
birlik gibi önemli bir orana sahip olduğu görülebilir. Ayrıca yine talaş kaldırma işlemlerinde harcanan enerjinin 
yaklaşık (tezgah başında geçen süre baz alınarak) % 25’lik kısmının da delik delme işlemlerinde harcandığı 
bilinmemektedir (Şekil 1.1) [2].  

mailto:syagmur@gazi.edu.tr


Yağmur, S. ve Acır, A. ve Şeker, U. 

 

1277 

 

 
 

Şekil 1.1 Talaş kaldırma süresine ve İşlem sayısına göre delme işleminin diğer talaş 
kaldırma işlemleriyle karşılaştırılması [2] 

 

Delme işlemi çoğunlukla talaş kaldırma işlemlerinin sonuncusudur. Tornalama ve frezeleme işlemleri ile delme 
işlemleri karşılaştırıldığında, işlemlerin kinematik ve dinamik yapısının benzer olup talaş akışı ve kesme sıcaklığı 
dağılımının aynı Şekilde olduğu görülmekle birlikte delik delme işlemlerini diğer imalat işlemlerinden ayıran önemli 
bir nokta talaş oluşumudur. Delme işlemlerinde talaş oluşumu kapalı alanda oluşur ve görülemez. Bu durum talaş 
tahliyesinin zorlaşmasına ve dolayısıyla delik yüzey kalitesinin olumsuz etkilenmesine sebep olur. 
 

 
Delik yüzeylerinin raybalama gibi ikinci bir işlem uygulanmadan istenilen kalite elde edilmesi hem zaman hem 
de maliyet açısından tasarruf edilmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple delme işlemlerinde yüzey pürüzlülüğü 
ölçümü büyük önem kazanmıştır ve araştırmacıları delik yüzey pürüzlülüğünü araştırmaya sevk etmiştir. 

 
Literatürdeki Çalışmalar ışığında, Çalışmacıların farklı kesme hızı ve ilerleme miktarı kombinasyonunun yüzey 
pürüzlüğüne etkisini incelediği görülmüştür [3,4]. Ayrıca çeşitli kesici takımlar kullanılarak kesici takım 
malzemesinin de yüzey pürüzlüğü üzerindeki etkileri belirlenmiştir [5]. Bunlarla birlikte kesici takıma kaplama 
uygulamasının yüzey pürüzlüğü üzerindeki etkileri araştırma konusu olmuştur [6,7]. Bunların dışında delik 
çaplarının [8] ve iş parçası malzemesinin [9,10] delik yüzey kalitesine etkileri araştırılan konular arasında yer 
almaktadır. 

 

Bu araştırmada yüzey kalitesini arttırabilmek için değişik alternatifler araştırılmış ve özellikle günümüzde 
kullanımı yaygın olan malzemelerin delinmesinde elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri değerlendirilerek bu 
malzemeler için optimum kesme şartları belirlenmeye Çalışılmıştır. 
 

2. Malzeme ve Metod 
 

Deliklerin CNC dik işleme merkezinde delinebilmesi maksadıyla bir deney düzeneği geliştirilmiştir.  
Çalışmada ayrıca kesme bölgesi sıcaklığı da incelendiği için (matkap soğutma kanallarına ısıl çift 
yerleştirildiği için) sabit matkap/dönen iş parçası yöntemi kullanmıştır. Deney düzeneğinin Şematik 
gösterimi şekil 2.1’de verilmiştir. 
 



Yağmur, S. ve Acır, A. ve Şeker, U. 

 

1278 

 

 

Şekil 2.1. Deney düzeneğinin Şematik gösterimi 

 

Çalışmada deney numunesi olarak sanayide yaygın kullanılan AISI 1050 çeliği seçilmiştir. AISI 1050 çeliği makine, 
otomotiv ve imalat sanayinin yanı sıra özellikle cer kancaları, dişliler, kazıcılar, transmisyon milleri, raylar v.b. birçok 
alanda kullanılan bir malzemedir [8]. Deneylerde kullanılan AISI 1050 çeliğinin spektral analizi Çizelge 2.1’de 
verilmiştir. 
 

Çizelge 2.1. Deney malzemesinin kimyasal kompozisyonu (Ağırlık%) 

 

Malzeme C Si Mn P S 

AISI 1050 0,45 0,10 0,60 0,04 0,04 

 

Numunelerin pens sistemine sağlıklı bağlanabilmesi için numenlerin bir tarafı 20mm çapında, 10 mm boyunda 
tornalanmıştır. 
 
Deneyler Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Talaşlı Üretim Anabilim Dalında 
bulunan Johnford VMC–550 marka CNC dik işleme merkezinde yapılmıştır. 

 
Kesici takım olarak kaplamasız ve TiN/TiAlN/TiCN çok katmanlı (Firex coated) yekpare (solid) helisel karbür 
matkaplar kullanılmıştır.  Matkapların çapı 14 mm olarak seçilmiştir. Kullanılan matkaplar DIN 6537 K 
standardına uygun 3D boyda delik delebilecek kapasitededir. Kullanılan kesicilerin uç açısı, yekpare karbür 
matkaplar için önerilen 140

o 
olarak seçilmiştir. Deneylerde kullanılan matkapların mekanik ve termal özellikleri 

Çizelge 2.2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2.2. Deneylerde kullanılan matkapların mekanik ve termal özellikleri [11] 

 

  

Kaplamasız 

TiN/TiAlN/TiCN 

Kaplamalı 

Yoğunluk (gr/cm3) 14,6 12,6 

Basma Dayanımı (MPa) 5000 4600 

Young Modülü (GPa) 590 550 

Poisson Oranı 0,22 0,22 

Termal İletkenlik (W/mK) 70 45 

Termal genleşme katsayısı (106/K) 5,6 6,7 

 
Çalışma için kesme parametreleri olarak üretici verileri ve literatür araştırmaları baz alınarak dört farklı kesme 
hızı (60, 75, 90, 108 m/dak) ve üç farklı ilerleme miktarı (0,15, 0,20 ve 0,25 mm/dev) seçilmiştir 

 

Yüzey kalitesi, işlenmiş yüzeylerde ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerlerini ölçmek için portatif bir yüzey 
pürüzlülük cihazı olan Mahr Perthometer M1 cihazı kullanılarak belirlenmiştir. 
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3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
Delik delme işlemleri sonrasında elde edilen deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri Çizelge 3.1’deki çıktılar 
ışığında grafiklere dökülmüştür. Kesme hızları, ilerleme kuvvetleri ve kesici tipine göre kesme delik yüzey 
pürüzlülük değerlerinin değişimi Şekil 3.1’deki  grafiklerde verilmiştir. 

 
Çizelge 3.1. Deneysel Çalışmadaki girdilere bağlı olarak elde edilen çıktılar 

a)Kaplamasız Takımb) Kaplamalı Takım 

 

 
 
Şekil 3.1’deki grafikler incelendiğinde her iki kesici tipinde de, elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük 
değerlerinin artan kesme hızı ile azaldığı, artan ilerleme değerlerine bağlı olarak ise artığı görülmektedir. Bu 
durum, geleneksel talaş kaldırma işlemlerinde beklenen tarzda gelişmiştir. 
 
Artan ilerleme değerleri, birim zamanda kaldırılan talaş hacminin artmasına ve buna bağlı olarak da kesme 
kuvvetlerinin büyümesine sebep olacaktır [12]. Takım üzerinde artan bu yüklerin yüzey kalitesini olumsuz 
etkilediği Şekil 3.1’deki grafiklerde görülmektedir. 
 

Delme işlemlerinde en önemli problem olan delme boyuna bağlı olarak zorlaşan talaş tahliyesi, talaşın delik 
içerisinde sıkışmasına ve dolayısıyla da yüzey kalitesinin bozulmasına, hatta takımın kırılmasına sebep 
olmaktadır [13,14]. Kesme hızındaki artışla kolaylaşan deformasyon, talaş tahliyesinin de daha rahat 
gerçekleşmesine sebep olacaktır. Deneysel Çalışmalarda elde edilen veriler bunu doğrular niteliktedir. Artan 
kesme hızı ile birlikte yüzey kalitesinde önemli bir gelişme gözlenmiştir. 

 
Yüzey pürüzlülük değerleri kaplamalı ve kaplamasız takımlar açısından incelendiğinde, kaplamalı takımlarla 
yapılan deneylerin hemen hemen hepsinde kaplamasız takımlara nazaran daha iyi yüzey kaliteleri elde 
edilmiştir. Bu durumu Şekil 3.2’deki grafiklerde açıkça görebilmek mümkündür. 
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Şekil 3.1.. Yüzey pürüzlülük (Ra) değerlerinin kesme hızı ve ilerleme miktarına bağlı olarak değişimi 
a) Kaplamasız Kesici  b) Kaplamalı kesici 

 

 
 

 
 

Şekil 3.2. Her bir kesme hızı için kaplamasız ve kaplamalı kesicilerde ilerlemeye bağlı olarak yüzey pürüzlülük 

değerlerinin değişimi a) V= 60 m/dak, b) V= 75 m/dak, c) V= 90 m/dak, d) V= 108 m/dak 
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Kaplamalı takımlar için söylenebilecek en önemli sonuç, kaplamasız takımlarla kıyaslandığında, daha iyi 
yüzey kalitelerinin elde edilmesidir. Bu durum, kaplama malzemesinin takımın aşınma direncine sağladığı 
katkının yanında, yüzey kalitesine de olumlu etki yaptığını göstermektedir. Bunun sebebi kaplama 
malzemesinin düşük sürtünme katsayısının [14], talaş akışını kolaylaştırarak yüzey kalitesini olumlu yönde  
etkilemesine atfedilebilir. 

 

4. Sonuç 
 
Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında Şu sonuçlara varılmıştır. 

 
  İlerleme miktarlarındaki artış sonucunda yüzey kalitesi olumsuz yönde etkilenmiştir. İlerleme 

miktarındaki artış sonucunda artan kesme hızı bu sonucu doğurmuştur.  

  Kesme hızlarındaki artış sonrası beklendiği gibi yüzey pürüzlülük değerlerinde bir azalma 
söz konusu olmuştur. Kesme hızı artışı sonucunda kolaylaşan deformasyonla birlikte talaş 
tahliyesi de kolaylaşması bu durumun temel sebebidir. 

  Kaplamalı takımların kaplama malzemesi sayesinde düşük sürtünme katsayısının 

sahip olması yüzey kalitesini olumlu yönde etkilemiştir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, klasik torna ve CNC torna tezgahlarında, matkaplarla delik delinmesinde oluşan kesme kuvvetleri 
ve sıcaklıkların ölçülebilmesine yönelik tasarlanan deney setleri anlatılmaktadır. Deney setleri, klasik torna ve 
CNC torna tezgahları için ayrı ayrı tasarlanmıştır. Deney seti kurulumunda, kuvvetler için 4 bileşenli ölçüm 
yapabilen 9272 Kistler dinamometre, delik delme işlemi için içten soğutmalı karbür matkaplar ve sıcaklık ölçümü 
içinde K tipi 1 mm çapında ısıl çifti kullanılmıştır. Deney seti, dönen iş parçası, hareketsiz kesici takım mantığı 
üzerine kurulmuştur. Dinamometrenin klasik torna tezgahına ve CNC torna tezgahlarına bağlanabilmesi için ayrı 
ayrı bağlama aparatları tasarlanarak imalatı yapılmıştır. Delik delme işleminde kullanılacak olan matkapların 
dinamometrenin üzerine bağlanması içinde pensli bağlama aparatı tasarlanarak imal edilmiştir. Bağlanan 
matkapların dönen iş parçasının merkezi ile olan hassasiyeti kontrol edilerek ayarlamalar yapılmıştır. Sıcaklık 
ölçümü, için iki adet ısıl çift, karbür matkabın içten soğutma kanalarından geçirilmiştir. Isıl çifttin uçları matkapların 
kesici kenarlarına çok yakın olarak konumlandırılmıştır. Isıl çiftler, anlık ölçüm yapabilen Data Loger cihazına 
bağlanmıştır. Deney setlerinin kurulumunun ardından Ø14 mm karbür matkaplarla, GGG40 küresel dökme 
demirin delinmesine yönelik bazı testler yapılmıştır. Klasik torna ve CNC torna tezgahlarında ayrı olarak yapılan 
deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğu, dolayısı ile 
hazırlanan deney setlerinin doğruluğu kendi içinde kanıtlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Tornalama tezgahları, Delik delme, Karbür matkaplar, Kesme kuvvetleri, Sıcaklık 

 

CUTTING FORCES AND TEMPERATURES MEASUREMENT WHEN 
DRILLING ON LATHES 

 
ABSTRACT 
 

In this study, experimental sets, which are used to measure cutting forces and temperatures occurred during 
drilling holes on the classical and CNC lathes, are described. The sets were designed separately for the classical 
lathes and CNC lathes. A 4-component dynamometer called Kistler 9272 to measure cutting forces and a carbide 
drill cooled internally and 1 mm diameter K type thermocouples to measure temperature were used in the sets. 
The sets were setup for idea of rotating the work piece and stable cutting tools. Two apparatus were designed 
and manufactured to assemble the dynamometer appropriately on the CNC lathe and classical lathe. Moreover, 
an adapter was designed and manufactured to hold cutting tools on the dynamometer. Having assembled the 
dynamometer and drill in the sets, center of cutting drills were adjusted to center of rotating the work piece 
precisely. Two thermocouples that were used to measure temperature were passed through the internal cooling 
channels of carbide drill. have been drill. Tips of the thermocouples are positioned very close to the edges of the 
drills. And then, other tips of the thermocouples were connected to the Data Loger. After the sets installation, 
some experiments were performed separately CNC lathe and classical lathe by using Ø14 mm carbide drill to 
hole GGG40 ductile cast iron. The experimental results were compared. The results that obtained were very close 
to each other were showed that the sets are worked accurately. 
 
Keywords: Turning machine tools, Drilling, Carbide tools, Cutting forces, Temperature  

 

1. GİRİŞ 
 
Matkaplarla delik delme operasyonları imalat sanayisinin birçok kolunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Genelde 
matkaplar ile delik delme basit bir işlem gibi düşünülür. Fakat delik delme sırasında çok karmaşık olaylar 
meydana gelmektedir. Matkaplarda delme işlemi, radyal ağızın (Şekil 1.a’da bir matkabın kısımları 
gösterilmektedir) parçaya dalması ile başlar ve ana kesme ağızlarının aktif kesme işlemine katılması ile devam 
eder. Kesici ağızları tarafından kesilerek parçadan ayrılan talaşlar helisel kanallar vasıtasıyla tahliye edilir. Radyal 
ağız, kesme yapmaz, matkabın dönme ve ilerleme hareketi sayesinde iş parçasını ezerek kesicinin ağızlamasını 
sağlar. Böylelikle de, matkabın delme eksenine paralel olarak ilerlemesine imkan verir. Kesici ağız ise, parçanın 
dönme ve matkabın ilerleme hareketiyle helis bir yüzey oluşturarak, iş parçasını keser. Helisel yüzey boyunca 
hareket eden takımda kesme ağızlarının etki yönü sürekli değiştiğinden, matkabın etkili kesme açıları da 
değişmektedir [1]. Yapılan delik delme işlemlerinde temelde iki kuvvetin etkili (Şekil 1.b) olduğu kabul 
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edilmektedir. İlki, matkabın ilerlemesinden meydana gelen Fz kuvvetidir. İkincisi ise matkabın dönüşünden 
kaynaklanan Mz (tork) momentidir. Fz ve Mz, takımın kesici kenarlarına ve açılan deliğin kalitesine (boyutsal 
toleranslar, vb.) büyük etkisi bulunmaktadır. Standart bir matkabın geometrisi için, uç açısı, radyal ağız açısı, 
radyal ağız uzunluğu, kesici ağız uzunluğu ve helis açısı gibi imalat parametreleri kullanılmaktadır. Bu 
parametrelerden her biri delik delme işleminde kesme kuvvetlerini ve elde edilen delik kalitesini değişik şekillerde 
etkilemektedir. 
 

 

 
 
 
 

 a) b) 

Şekil 1. Bir kesici takım olan matkaba ait bilgiler: a) Matkabın kısımları,  
                                               b) Delik delme işleminde meydana gelen kuvvetler 
 
Delik delme işleminde oluşan kesme kuvveti (Fz) ve momentin (Mz) büyüklüğü ilk etapta delinecek malzeme 
özellikleri göz önünde bulundurularak kaldırılacak talaş kesitine (A, mm

2
) bağlıdır. Diğer etkenler ise kesici takım 

malzemesi ve geometrik unsurları ile birlikte, kesme parametreleri (devir sayısı, ilerleme hızı), ortam sıcaklığı ve 
soğutma sıvısı kullanılması gibi etkenlerdir. Delme işleminde oluşan Fz kuvveti ve Mz torku elde edilen delik 
geometrisine (boyutsal toleranslar, yüzey pürüzlülüğü, vb.) tesiri çok fazladır. Kesme ortamında talaş kaldırma 
işleminin doğasından kaynaklanan ısı oluşumu ile birlikte kesme ortamının sıcaklık değerinin artışı belirli bir sınıra 
kadar olumlu etkisinin yanı sıra kısa sürede artan sıcaklık değerlerinde kesme işleminin verimli yapılabilmesini 
engelleyen bir durum sergilemektedir. Delme işleminde kesme sıcaklığının takım ömrüne etkisi özellikle kuru 
delmede önemli bir problemdir.  
 
Talaş kaldırılarak gerçekleştirilen imalat işlemlerinde birçok deneysel çalışma ile malzemelerin işlenebilirlik 
davranışları incelenmektedir. Malzemelerin bu işlenebilirlik deneylerinde, genelde değişen işleme parametreleri ve 
kesici takım özelliklerine bağlı olarak, işleme esnasında oluşan kesme kuvveti bileşenleri, sıcaklık ve işleme 
sonrası elde edilen yüzey pürüzlülüğü değeri ile takım hasar mekanizmalarının belirlenmesi ana çalışma konuları 
bünyesindedir. Bu kriterlerden kesme kuvveti bileşenlerinin işleme esnasında eş zamanlı ölçümünde 
dinamometreler kullanılmaktadır. Günümüzde, piyasa da geliştirilmiş çok çeşitli dinamometreler bulunmaktadır. 
İşlenebilirlik deneylerinde oluşan sıcaklığın ölçümünde ise, değişik yöntemler kullanılmaktadır. En yaygın olanı, 
ısıl çift (thermocouple) kullanılarak yapılan temaslı ölçüm yöntemidir. Bu yöntemin en yaygın kullanım şekli, ısıl 
çiftinin işlenen malzemeye veya kesiciye temas ettirilmesidir. Hangisinin tercih edileceği, kullanılan talaş kaldırma 
yöntemine göre değişebilmektedir. Kullanılan talaş kaldırma yönteminde, kesici dönerek talaş kaldırıyorsa (freze, 
matkap tezgahları gibi), sıcaklığın işlenen parça üzerinden alınılması yaygındır. Çünkü, dönen bir kesiciye ısıl 
çiftinin temas ettirilmesi teknik olarak zordur. Kullanılan talaş kaldırma yönteminde parça dönüyorsa (Tornalama 
tezgahları, vb.), bu durumda sıcaklığın kesici üzerinden alınması yaygındır. Delik delme yöntemi de bir 
işlenebilirlik çalışmasıdır. Prizmatik iş parçaları üzerindeki deliklerin açılmasında, yaygın olarak freze ve matkap 
tezgahı gibi makinalar kullanılmaktadır. Ayrıca torna tezgahlarında da delik delme işlemleri yapılabilmektedir. 
Kullanılan freze, matkap gibi tezgahlarda kesici dönerek talaş kaldırdığından, sıcaklığın matkap ucundan temasla 
alınması isteniyorsa, normal tezgah kullanımında, kesicinin iş parçası gibi, iş parçasının da fener miline 
bağlanarak kesici gibi kullanılması gerekecektir. Torna tezgahlarında ise iş parçaları dönmektedir. Normal 
kullanımda, sıcaklığın matkap ucundan alınabilmesinde bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Günümüzde, sıcaklık 
ölçümlerinde temaslı yöntem dışında, temassız (uzaktan algılama) yöntemlerde kullanılmaktadır. Fakat, temassız 
yöntemlerin, temaslı yöntemler gibi kesin sonuçlar yerine, yaklaşık değerler verebildiği ifade edilmektedir. 
 
Yapılan incelemelerde, delik delmeye yönelik yapılan işlenebilirlik çalışmalarının az ve yeni olduğu görülmüştür. 
Bu çalışmalardan ulaşılabilenler aşağıda özetlenmiştir  
 
Habalı ve Kıvak [2], süper alaşım Inconel 718 malzemesinin kaplamalı ve kaplamasız karbür matkaplarla 
delinmesi esnasında kesme parametrelerinin, kesme kuvvetleri üzerindeki etkisini analiz etmeye çalışmışlardır. 
Delme deneyleri kaplamasız, TiN ve TiAlN kaplı karbür matkaplar kullanılarak, kuru kesme şartlarında CNC dik 
işleme merkezinde, dört farklı kesme hızı (10, 12,5, 15, 17,5 m/dak) ve üç farklı ilerleme (0,05, 0,075, 0,1 

f 

Fz 

Mz 

ap 

ØD 
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mm/dev) kullanılarak yapılmışlardır. Deliklerin delinmesi esnasında kesme kuvvetleri ölçülerek, kesici takımlar 
arasında mukayese yoluyla değerlendirmeler yapılmışlardır. Genel olarak kesme kuvvetlerinin artmasında, 
ilerleme miktarının kesme hızından daha etkili olduğunu görmüşlerdir. Kullanılan kesme hızı ve ilerleme miktarları 
için en yüksek kuvvet değerleri TiAlN kaplı kesici takımlarından elde etmişlerdir. Kesme kuvvetleri açısından 
kaplamasız, TiN ve TiAlN kaplı takımlar ele alındığında en iyi performansı kaplamasız takımlarda 
gözlemlemişlerdir. 
 
Ertunc ve Loparo [3], delik delme operasyonu sırasında oluşan kesme kuvveti ve tork değerlerini ölçmüşlerdir. 
Bunun için; İki bileşenli bir dinamometre kullanmışlardır. Anlık olarak ölçülen kesme ve tork değerlerinin 
değerlendirilmesine yönelik bir sistem geliştirmişlerdir. Geliştirilen sistem; delik delme anında zamana bağlı olarak 
değişen kesme kuvveti, tork, vb. şartları daha önceden oluşturulmuş olan değerler tablosu ile karşılaştırarak 
yorumlamaktadır. Kıyas için kullanılan değerler tablosu; kesicinin kör (kullanılmış) ve keskin (ilk defa kullanımı) 
olması durumuna göre elde edilen kesme kuvveti, tork, vb. değerlerden oluşturulmuştur. Sistem; kesicinin 
zamana bağlı olarak aşınmasını (körelmesini) tahmin yoluna gittiğinden delik delme hassasiyetinin korunmasını 
sağlamaktadır. 
 
El Tammimi ve Darwish [4], CNC tezgahı kullanılarak açılan delikler ile klasik matkap tezgahı kullanılarak elle 
açılan delikleri karşılaştırmışlardır. Bu deneylerde, farklı çaplardaki helisel sementit karbür matkaplar kullanılmış 
ve oluşan kesme kuvvetleri dinamometre ile ölçülmüştür. Yapılan deneylerde, CNC freze tezgahı ile klasik matkap 
tezgahı arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. CNC freze tezgahında yapılan deneylerde, kesici çapı büyüdükçe 
kesme kuvvetinin arttığı, kesme hızının artıkça kesme kuvvetinin azaldığı belirlenmiştir. Açılan delik çap 
ölçüsündeki sapma miktarı CNC tezgahında çok küçük aralıkta kalırken bu oran klasik matkap tezgahında 
büyümektedir (yaklaşık 2-3 katı). Açılan delik boylarındaki sapmalar (paralellik) CNC tezgahında çok küçük 
olurken bu miktar klasik tezgahta açılan deliklerde çok daha fazla (yaklaşık 2-3 katı) oluştuğunu tespit etmişlerdir. 
 
Rivero ve arkadaşları [5], farklı türde kaplanmış matkapların kuru delmedeki performansını araştırmıştır. CNC 
freze tezgahında yaptıkları deneysel çalışmada temaslı ve temasız sıcaklık ölçüm yöntemlerini kullanmışlardır. 
Temaslı sıcaklık ölçümü için tercih etkileri ısıl çiftini iş parçası içerisine gömmüşlerdir. Isıl çiftinin gömülmesinde 
delik duvarına yaklaşık 0,2 mm kadar yaklaşmayı başarmışlardır. Bununla birlikte, temasız sıcaklık ölçümünü ise 
pirometre ile gerçekleştirmişlerdir. Her iki yöntem ile elde edilen sıcaklıklar karşılaştırılmıştır. Rivero ve arkadaşları 
ayrıca değişik kesme parametrelerinin sıcaklık değişimine tesirini de araştırmışlardır. 
 
Fernandes ve Cook [6], CNC freze tezgahında yaptıkları deneysel çalışmalarında, karbür takviyeli kompozit 
malzemeyi delme esnasında kuvvet ve torkun delik kalitesi ve aşınmaya tesirini incelemişlerdir. Ayrıca takım 
aşınması ve iş parçası kalınlığının kesme süresi boyunca kesme kuvveti ve torka tesirini araştırmışlardır. Bu 
çalışma sonucunda aynı matkap ucuyla delinen delik sayısı artıkça eksenel kuvvetinin (Fz) arttığı, fakat torkun 
çok fazla etkilenmediğini gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak küçük bir iş parçası kalınlığının dahi büyük oranlarda 
eksenel kuvvete neden olduğunu dolayısı ile de iş parçası kalınlığının kesici takım aşınmasında önemli rol 
oynadığını, ifade etmişlerdir. 
 
Özetlenen tüm bu çalışmalarda, sıcaklığın ve kesme kuvvetlerinin delik delme işlemlerinde özellikle de kuru 
delme şartlarında önemli kriterler olduğu görülmüştür. Çalışmalarda sıcaklığın, hem kesici takım hem de iş 
parçası üzerinde olumlu ve olumsuz etkisinin bulunduğu belirtilmiştir. Özellikle de artan sıcaklıkların, kesici 
üzerinde değişik aşınma türlerinin oluşmasına ve takımın ömrünü beklenilen süreden daha kısa zamanda 
tamamlanmasına neden olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile delik kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği ifade 
edilmiştir. Bu problemleri aşabilmek için malzemelerin işlenmelerinde oluşan sıcaklık değerleri belirlenmes ine 
gidilmiştir. Böylelikle de en uygun kesici takım ve kesme şartları belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
Yapılan literatür taramasında, delik delmeye yönelik deneysel çalışmaların çoğunlukla CNC freze ve matkap 
tezgahlarında yapıldığı görülmüştür. Deneylerde genelde prizmatik iş parçaları kullanılmıştır. Kesme kuvvetlerinin 
ölçülmesinde; dinamometre kullanılmıştır. Sıcaklığın ölçülmesinde ise, ağırlıklı olarak ısıl çiftinin temas ettirilmesi, 
azda olsa temassız (uzaktan algılama) yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Yapılan deneylerde, sıcaklık; 
delinen malzeme üzerinden alınmıştır. Isıl çifti delinen malzemeye gömülmüş ve açılan delik duvarına yaklaşık 
olarak 0,2 mm yaklaştırılmıştır. Bunlarla birlikte, freze tezgahlarının kullanıldığı bazı çalışmalarda, sıcaklığın kesici 
üzerinden alındığı görülmüştür. Bu çalışmalarda, kesici malzeme gibi sabit tutulmuş iş parçaları kesici gibi 
kullanılmıştır. İş parçaları tezgaha kesici gibi bağlanarak deneyler yapılmaya çalışılmıştır. Torna tezgahlarına delik 
delmeye yönelik çalışmalara pek rastlanmamıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOT 
 
Yapılan bu çalışma da, delik delme deneyleri torna tezgahlarında yapılarak, sıcaklığın doğrudan kesici üzerinden 
alınması hedeflenmiştir. Deneylerde, değişik kesme parametreleri (devir, ilerleme) ile kullanılan karbür 
matkaplarla oluşan kesme sıcaklıkları ve kesme kuvvetlerinin delik delmeye etkisi araştırılmıştır. Deneyler, klasik 
torna tezgahı ve CNC torna tezgahında ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Bunun içinde ayrı ayrı deney setleri tasarlanarak 
hazırlanmıştır. Hazırlanan deney setlerinde, matkapların dinamometreye bağlanması için bir takım tutucu 
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tasarlanmış ve imal edilmiştir (takım tutucusunun imalat resimleri Eklerde verilmiştir). Takım tutucu, matkapların 
kolaylıkla bağlanabilmesi ve sökülebilmesinde standart bir pens takımını kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır 
(Şekil 2). 
 

 
 

 a)                                                        b) 
  

Şekil 2. Matkapların Dinamometreye bağlanması: a) Pensli bağlama aparatı gövdesi,  
                                  b) Aparatın matkabı bağlamada kullandığı parçalar 
 
CNC ve klasik torna tezgahlarında matkaplar ile deliklerin açılması sırasında meydana gelen kesme kuvvetleri 
Kistleri firmasının standart olarak geliştirmiş olduğu 9272 kodlu dinamometresi kullanılarak ölçülmüştür. 
Dinamometre, 4 bileşenli (Fx, Fy, Fz ve Mz) olup hassas ölçüm yapabilecek kuvvet ölçme aralığı aşağıda 
verilmiştir (Şekil 3). 
 

 Fx için           -5kN…      5 kN 

 Fy için           -5kN…      5 kN 

 Fz için           -5 kN…     20 kN 

 Mz için          -200 Nm    200 Nm 

 
 

Şekil 3. Deneylerde kullanılan dinamometre ve kuvvet ölçüm aralıkları [7] 
 
Matkapla delik delinmesi sırasında oluşan ısının ölçülmesi için bir deney düzeneğinin kurulması gerekmiştir. K tipi 
ısıl çiftleri (Çizelge 1) bükülebilir ve 1 mm çapında olması matkabın soğutmalı kanallarının içinden rahatlıkla 
takılmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle deneylerde Şekil 4.a’da görülen ısıl çifti (ısıl çiftin bilgileri çizelge 2’de 
verilmiştir) kullanılmıştır. Şekil 4.b’deki veri kaydedici (datalogger) ile birlikte Elimko Data Loger bilgisayar 
programı kullanılarak anlık alınan ölçüm verileri bilgisayar ortamına rahatlıkla aktarılmış ve değerlendirilmiştir.  
 

 
 

a)                                                   b) 
 

Şekil 4. Sıcaklık ölçüm için kullanılan: a) Isıl çift (thermocouple), b) Veri kaydedici (datalogger) [9] 
 

Çizelge 1. Isıl çiftinin sıcaklık limitleri ve standart kodları [9] 
 

ISIL ÇİFT 
DIN 43710 
IEC 584 

ÖLÇÜM ARALIĞI 

NiCr-Ni K -200 ile 1200°C 

 
Deneyler, klasik torna ve CNC torna tezgâhlarında ayrı ayrı yapılacağından sıcaklık ve kesme kuvvetlerinin 
ölçülmesinde kullanılacak olan deney düzeneğinin bu tezgahlar için adapte edilmesi gerekmiştir. Bunun içinde 
dinamometrenin torna tezgâhlarına ve matkapların da dinamometreye bağlanabildiği deney düzeneklerinin 
tasarlanmasına gidilmiştir. 
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Klasik torna için tasarlanan aparatın önce, tezgâh sportu üzerine kalemlik gibi oturtulan ana gövde imal edilmiştir. 
Sonrasında bu bağlama aparatının üzerine dinamometreyi bağlamak amacıyla ara bağlama parçasının imalatı 
yapılmıştır (Şekil 5). Ara parça aynı zamanda matkabın eksen ayarlarını yapabilecek şekilde imal edilmiştir. 
 

 
 

a) 

 
 

b) 

 
Şekil 5. Klasik torna tezgahı için bağlama aparatları: a) Gövde, b) Ara parça 

 
Deney parçalarının klasik torna tezgahına bağlamak için dört ayaklı bir ayna kullanılmıştır. Dört ayaklı aynanın 
tercih sebebi, delinen parçaların hareketsiz olarak (rijit) tutulabilmesinde yüzey sürtünme alanının artırılmasıdır. 
Çünkü, dört ayaklı aynada, parça yüzeyine temasta dört sıkma ayağı bulunmaktadır. Böylelikle de, sürtünen 
yüzey alanı artırılarak sürtünme kuvvetlerinin artırması sağlanmaya çalışılmıştır. 
 
Deney parçasının bağlanmasından sonra, sport (Şekil 6.a) üzerinde bulunan torna kalemliği sökülerek (Şekil 6.b) 
dinamometre bağlama aparatı bağlanmıştır. Sonrasında aparat üzerine dinamometre ve takım (matkap için) 
tutucusu da bağlanarak (Şekil 7.a) klasik torna tezgahında matkabın eksen ayarlarına geçilmiştir. 
 

        

a)                                      b) 
 

Şekil 6. Klasik torna tezgahına ait: a) Kalemlik, b) Sport 
 

      

a)                                                                                 b) 
 

Şekil 7. Klasik torna tezgahına bağlanan deney seti: a) İmalatı yapılan deney seti,  
                                   b) CAD ortamında tasarlanan deney seti 

 
Kuvvet ölçümü için deney düzeneğinin klasik tornaya montajından sonra matkap ile deney parçasının aynı 
eksende olması için ayar işlemleri yapılmıştır. Bu işlem içinde daha önceden mastar olarak hazırlanmış çubuklar 
(miller) kullanılmıştır (Şekil 8.a). Uçları konik şekilde işlenmiş çubuklardan bir tanesi aynaya diğeri de kesici 
bağlama aparatının pensine tutturulmak suretiyle merkezleme yapılmıştır (Şekil 8.b). Merkezleme işlemi 
yapıldıktan sonra, klasik torna aynasının dönüş ekseni ile matkap eksenin bir noktada kesişmesi sağlanmıştır. Bu 
işlemin ardından, piyasadan hazır olarak temin edilmiş bir çubuk, takım tutucusuna matkap gibi bağlanmış ve 
hassas bir komparatör (0,001 mm hassasiyetli) ile üzerinde kontroller (merkezleme kaçıklığı) yapılmıştır (Şekil 9). 
Böylelikle, matkabın ilerleme hareketi boyunca eksen paralelliği sağlanmıştır. 
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a)                                                                          b) 
 

Şekil 8. Klasik tornada; matkabın deney parçası ekseninde ayarı: a) Ayar çubukları, b) Ayarın yapılışı 
 
 

   
  

a)                                                                     b) 

Şekil 9. Deney düzeneği paralelliğinin ayarlanması: a) Mastar üzerinden yatay kontrol,  
                                   b) Mastar üzerinden düşey kontrol 
 

Merkezleme işlemleri bittikten sonra içten soğutmalı matkabın soğutma kanallarının (iki kanal) içinden iki adet ısıl 
çift takılmıştır. (Şekil 10). 

 
 

Şekil 10. Matkaba ısıl çiftin takılmış hali 
 
Sonrasında ısıl çiftlerinin takılı olduğu matkap, dinamometre üzerindeki takım tutucusuna bağlanmış ve ardından 
ısıl çiftlerle veri kaydediciye bağlanarak tezgah deneye hazır hale getirilmiştir (Şekil 11). 
 

 
 

Şekil 11. Klasik torna tezgahı için hazırlanan deney düzeneği 
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CNC torna tezgahları için dinamometre, tezgahın kesici takımların bağlandığı döner başlığa (taret) bağlanmıştır. 
Tarete dinamometreyi bağlamak için iki ayrı parçanın tasarlanarak imal edilmesi gerekmiştir. Aparatın 
tasarımında, CNC torna tezgahının taretine dinamometre (dinamometreye matkabın bağlanması ile elde edilen 
montajda matkap ekseni) ile CNC fener milinin ekseninin birbirini karşılamasına dikkat edilmiştir. CNC torna için 
imalatı yapılan bağlama aparatlarının resimleri Şekil 12’de gösterilmektedir. Bağlama aparatlarının CNC torna 
tezgahına montajının ardından, dinamometre ve takım tutucunun da bağlanması ile deney seti hazır hale 
getirilmiştir (Şekil 13). 
 

 

a) 

 

b) 

 
Şekil 12. CNC torna tezgahı için bağlama aparatları: a) Ana gövde, b) Ara parça 

 
 

  

a)                                                                            b) 

Şekil 13. CNC torna yönelik hazırlanan deney seti: a) Deney setini montajı,  
                                             b) Deney setinin CAD ortamındaki tasarımı 

 
Bağlama aparatının CNC tornaya montajından sonra matkap ile deney parçasının aynı eksende olup olmadığı 
kontrol edilmiştir. Bu işlem için, klasik torna tezgahında yapılan benzer yöntemler kullanılmıştır. Aynı şekilde konik 
mastar çubukları ile merkezleme işlemi yapılmıştır. Merkezleme işlemin ardından, takım tutucusuna bağlanan 
hassas mastar çubuk, komparatör (0,001 mm hassasiyetli) ile ayna-takım ikilisi için eksen paralelliği kontrol 
edilmiştir (Şekil 14.a). Eksenleme işlemi bittikten sonra, soğutma kanalları içinden ısıl çift geçirilen (Şekil 10) 
matkap, takım tutucusuna bağlanması ile CNC tezgah deneyler için hazır hale getirilmiştir (Şekil 14.b). 
 

  

a)                                                                  b) 

Şekil 14. CNC torna tezgahı için hazırlanan deney seti: a) Eksen ayarlaması, b) Deney setinin bağlaması 
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2.1. Deneyler  
 
Çalışmalarda, deneyler için imalat sanayisinde yaygın kullanılan GGG40 küresel (sfero) dökme demir malzemesi 
kullanılmıştır. GGG40 küresel dökme demir malzemesinin özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2. GGG40 Deney malzemesinin özellikleri [7] 

Kimyasal Analizi 

C Si Mn P S Mg Cr Ni Mo Cu Ti Sn 

3,58 2,69 0,146 0,026 0,006 0,045 0,025 0,023 0,005 0,067 0,014 0 

Mekanik Testler ve Mikro Yapı Analizi 

Grafit Boyu Küre Sayısı Küre % Mikro Yapı Sertlik (BHN) 

4 -5  150 95 95F – 5P 151 

 

GGG40 küresel dökme demir malzemeleri piyasada hazır olarak bulunmadığından bu malzemeler; döküm 
alanında deneyimli bir firmaya döktürülmüştür. Döküm yolu ile elde edilen malzemeler torna tezgahında taşlama 
toleransı bırakılarak işlenmiştir. Malzeme torna tezgahında işlendikten sonra taşlama tezgahında ölçüsünde 
taşlanmış ve kesilmiştir (Şekil 15). Hazırlanan deney parçalarının boyu 50 mm alınmıştır. Deneylerde parçalar 
boydan boya delinmiştir. 
 

 
 

Şekil 15. Deneyde kullanılacak GGG40 malzemesi ve boyutları 
 
Deneylerde çapı Ø14 mm olan 2 ağızlı içten soğutmalı karbür matkapların kullanılmasına karar verilmiştir. Ø14 
mm matkap, kesici ucundaki sıcaklığın ısıl çift ile ölçülmesinde ısıl çiftin bağlanmasında minimum şartları 
sağlamaktadır. Matkabın standardı DIN 6537 L’dir Şekil 16’da deneyde kullanılan matkap ve ölçüleri verilmiştir. 
Kullanılan matkabın helis açısı 30° ve uç açısı 140˚ ’dir. Delik delme deneylerinde kullanılan kesme parametreleri 
Çizelge 3’te verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 16. Deneyde kullanılan sementit karbür kaplı helisel matkabın ölçüleri [8] 
 

Çizelge 3. Deneyler için kullanılan kesme parametreleri 

Devir  
(S:dev/dak) 

İlerleme 
(f:mm/dev) 

Kesme  
şartları 

Delik boyu 
(L:mm) 

Ön  
delik 

1000 
0,18 
0,24 
0,32 

Kuru 50 Yok 

 
50 mm olan delik boyu ile matkap çapı oranı yaklaşık 4D olmaktadır. Deliklerin açılmasında oluşan kesme 
kuvvetleri için DynoWare grafik ekranı, sıcaklıklar içinde Elimko DataLoger programının grafik ekranı 
kullanılmıştır. Her iki şekilde de kullanıcı, zamana (saniye) bağlı olarak değişimleri grafik üzerinden kolaylıkla 
öğrenebilmekte ve analizler yapılabilmektedir. Deneylerde ölçülen kesme kuvvetleri değerlerinin alınmasında 
DynoWare programının Mean Value (aritmetik ortalaması) yöntemi kullanılmıştır (Şekil 17). Grafik üzerinde 
istenilen aralıktaki kuvvetlerin değişimi için üzerinde iki nokta (Şekil 17’de 1 ve 2 noktaları) belirlenebilmektedir. 
Sıcaklıklar ise, Elimko DataLoger programı üzerinden excell ortamına doğrudan kaydedilmesi şeklinde alınmıştır 
(Şekil 20). 
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Şekil 17’de verilen DynoWare grafik ekranına bakıldığında, deliğin delme sırasında belli bir süre için (yaklaşık ilk 7 
sn) Fz, Mz düzgün bir eğilim oluşturmuştur. Fakat, daha sonraki saniyelerde delik sonuna doğru, Fz ve özellikle 
de Mz’de büyük artışlar meydana gelmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi, GGG40 malzemesinin kuru kesme 
şartlarında 50 mm boyda delinmesi sırasında delik sonuna yaklaştıkça delme işleminin güçleştiği ortaya 
çıkmaktadır. Buna sebep, çıkan talaşların dışarı atılmasındaki karşılaşılan zorluk gösterilebilir. Şekil 18’de verilen 
sıcaklık grafiğinde ise, artışın delik başlangıcından sonuna kadar düzgün bir şekilde sürekli olarak artığı, delik 
çıkışına ulaşılması ile de hızlı bir şekilde düştüğü görülmektedir.  

 

  
 

Şekil 17. DynoWare programının kesme kuvvetlerine yönelik oluşturduğu bir grafik 
 

 
 

Şekil 18. Elimko datalogger programının sıcaklığa yönelik oluşturduğu grafik 
 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
Küresel dökme demir (GGG40) iş parçaları üzerinde; helis açısı 30, uç bileme açısı 140 olan karbür matkapla, 

farklı iki tezgah (klasik torna ve CNC torna), farklı ilerleme hızları (0,18-0,24-0,32 mm/dev), S= 1000 dev/dak ve 

soğutma sıvısı kullanılmadan yapılan delik delme işlemlerinde elde edilen Fz (delme kuvveti) ve Mz (moment) 
grafikleri Şekil 19 ve sıcaklık grafikleri de Şekil 20’de verilmiştir. 50 mm delik boyu, kullanılan Ø14 mm matkap için 
3D’den büyük olmaktadır. Grafiklerde verilen Fz, Mz ve sıcaklık değerleri, 50 mm delik boyunun 5 bölgeye (her 
bölge 10 mm), diğer bir ifade ile delik delme süresinin 5’e bölünmesi ile elde edilmiştir.  
 

GGG40 malzemesinin kesintisiz olarak (duraksama yapmadan) 50 mm boyda delinmesi sırasında talaş 
sıkışmasına bağlı büyük ısı artışı olmaktadır. Bu durumda delik delme işlemi zorlaşmaktadır. Sıcaklığın en yüksek 
değerlerde olduğu an kesici delik sonuna yaklaştığı an olmaktadır. Delik açıldıktan sonrada sıcaklık hızlı bir 
şekilde düşmeye başlamıştır. 

1 2 
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a) 

 
b) 

 
a) 

 
b) 

 
Şekil 19. S=1000 dev/dak ile GGG40 malzemesine delik delinmesinde ölçülen Fz ve Mz grafikleri: 

                            a) CNC tezgahı, b) Klasik torna tezgahı 
 
Şekil 19’da verilen Fz ve Mz grafikleri incelendiğinde, GGG40 malzemesinin her iki tezgahta (CNC torna ve klasik 
torna) aynı kesme parametreleri ile delinmesinde elde edilen değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte, delik delme sürecinde Fz ve Mz değerlerinde artış olmuştur. Delik delme boyu 
artıkça, Fz ve Mz kuvvetlerinin de artığı görülmektedir. Bununla birlikte, artan ilerleme karşısında da Fz ve Mz 
kuvvetleri de artmıştır. Fz ve Mz için en yüksek değerler, en büyük ilerleme (f = 0,32 mm/dev) ile elde edilmiştir.  
 
Delme yüklerinin artması karbür kesiciler için istenmeyen bir durumdur. Çünkü karbür kesiciler yapı itibari ile çok 
kırılgan kesicilerdir. Delme anında oluşan dengesiz yükler karşısında çok çabuk kırılabilmektedirler. Özellikle de 
Mz momentindeki (tork) artış, bu tür kesicilerin kırılmasında çok etkilidir. 
 
Şekil 20’de verilen sıcaklık grafikleri incelendiğinde ise; artan delik boyu karşısında sıcaklığın hızlı bir şekilde 
artığı görülmektedir. Fakat, ilerleme karşısında sıcaklık eğrisi pek fazla değişmemiştir. Her üç ilerleme için de 
sıcaklık değişimleri birbirine çok yakın meydana gelmiştir.  
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a) 

 

 

b) 

 
Şekil 20. S=1000 dev/dak ile GGG40 malzemesine delik delinmesinde ölçülen sıçaklık grafikleri: 

                            a) CNC tezgahı, b) Klasik torna tezgahı 
 

4. SONUÇLAR 
 
Hazırlanan deney setleri ile hem klasik torna ve hem de CNC torna tezgahlarında delik delme deneylerinin 
yapılabilmesi mümkün olmuştur.  
 
Deneylerin CNC tezgâhlarda ve klasik tezgâhlarda tekrarlanabilirliği, deneylerin doğruluğunu karşılaştırmalı olarak 
görmeyi sağlamıştır.  
 
Elde edilen deney setleri ile her iki tezgahta ayrı ayrı tekrarlanan deney sonuçlarının birbirlerine oldukça yakın 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, deney setlerinin uygun şekilde tasarlanarak kesici ve dinamometre 
montajlarının rijit şekilde yapıldığının bir göstergesidir. 
 
Delik delinmesinde; delik boyu artıkça delik içerisinde biriken talaşların dışarı atılması zorlaşmaktadır. Delik 
boyunun 50 mm olması ve kuru kesme şartları; deliklerin açılmasını daha zor bir hale getirmiştir. Özellikle, delik 
ortalarından delik sonlarına kadar olan süreçte matkabın ucuna ve kesme kuvvetlerine yönelik değişik etkiler 
oluşmuştur. Bu etkilerden dolayı delme kuvvetinde (Fz) ve momentte (Mz) ani değişimler meydana gelmiştir.  
 
GGG40 malzemelerinin boydan boya (50 mm) delinmesi ile elde edilen grafiklerde delik boyunun ilk 20 mm’den 
sonra ani kuvvet değişimleri gözlenmiştir. Kesilen talaşların matkabın helisel olukları ile dışarı atılması sırasında 
sıkışması ve beraberinde artan sıcaklık Fz ve Mz değerlerini artırmıştır.  
 
Delik boyunca sıcaklık yükselmeleri görülmüştür. Sıcaklığı arttıran etkenler olarak; kesici talaş ara yüzeyinde 
başlayan talaş sürtünmesinin kesicinin helisel olukları boyunca devam etmesi, kesilen talaş deformasyonu, 
söylenebilir. 
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Abstract: 

 

The addition of Sulfur in Magnesium treated iron was evaluated in ductile irons. At high levels, Sulfur is 

known as a harmful element, but is also beneficial and essential at lower levels because it leads to suitable 

nuclei for graphite precipitation. It also modified the nodularity shape of the graphite. 

In this study ductile iron was prepared in an electric furnace 100Kg capacity, with the base iron melt. Two 

casts were done, one without Sulfur addition and the other with Sulfur addition to investigate the effect of 

Sulfur. A late Sulfur addition during post inoculation and after Magnesium treatment produced, high nodule 

counts, reduce occurrence of carbides and provide excellent nodularity. These results were recorded by the 

addition of 0.005% of Sulfur by weight equivalent to 0.005 Kg of Sulfur addition.   

 

Key words: Ductile Iron Castings, late Sulfur addition, Nodule count, Nodularity 

 

1. Introduction: 

 

The request for improved fuel consumption has driven the automotive industry to reevaluate many 

mechanical components with the objectives to weight reduction [1]. The energy required for melting 

Aluminum are higher then those for cast iron (1100 Kw/ton for Aluminum versus 600 Kw/ton for iron) [2]. 

Clearly, these lower energy requirements make lighter weight ductile iron castings an economical alternative 

to cast Aluminum components. Thus producing light weight ductile Iron castings will have a twofold benefit 

that is less energy required for their production and better mechanical properties of the end product [2]. 

The use of ductile iron for light weight automotive components has been limited in the past by the capability 

of foundries to produce as-cast, carbide free thin wall parts (3 mm and less). The ductile iron industry has 

invested significant amount of money and time in the development of technology that would allow the 

manufacturer of such castings. A key parameter for the production of thin wall castings is to control the 

nodule count in a range of 500-700 nodule /mm
2 

for which the mechanical properties and microstructure are 

optimum [1]. 

A late Sulfur addition during post inoculation and after Mg-treatment produces high nodule count, reduce 

occurrence of carbides and provide excellent nodularity [3, 4 and 5].   

 

2. Experimental Procedure: 

 

Thin wall ductile iron castings were produced using pattern design as shown in Fig. (1). A picture of a 

casting produced with the horizontal plates is shown in Fig. (2) to check the consistency of the results. The 

casting includes four independent plates (2, 3, 4 and 5 mm thickness). All plates had rectangular geometry 

mailto:hasim1966@yahoo.com
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with dimensions (200*100 mm) to allow the preparation of the specimens for mechanical properties and 

microstructure. Moulds were prepared of Sodium Silicate- CO2 and resin bonded with water glass and 

bintonite. The sand moulds were mixed with different percentages of thermal insulating materials [6], 0, 10, 

20, 30 and 40 by weight %. The charge material for base iron used to produce thin wall ductile iron in this 

work include 90% sorel iron and 10% steel scrap. A 99% carbon raiser was used to increase the carbon 

level. Silicon was adjusted using (FeSi-75). Both carbon raiser and FeSi were used as additives in the 

furnace. The chemical composition of the charge is shown in Table:(1). 

 

Table: (1) Charge composition 

Elements C%  Si% Mn%  P% S% 

Sorel pig iron  4.0 0.1 0.1 0.03 0.02 

Steel scrap 0.1 0.1 0.9 0.03 0.03 

 

The melting was carried out in a medium frequency (1000Hz) 100 Kg capacity acid lined electric furnace. 

The carbon raiser and FeSi were added at 1420 C. The molten metals were Mg treated by using FeSiMg-

9%Mg alloy by using vortex method [6]. The treated metal was inoculated by FeSi-75% in two steps, half of 

inoculant was added in the vortex. The second half of the inoculant was added on the stream  

 

when poured from the tundish into the pouring ladle. Late Sulfur addition was applied on the second cast in 

the second step of inoculant. The amount of Sulfur added was 0.005% in a weight equivalent to 0.005 Kg to 

investigate the effect of Sulfur in nucleation of graphite in ductile irons. The chemical composition of the 

investigated ductile iron alloys are shown in Table: (2) 

Table: (2) Chemical composition of thin wall ductile iron castings 

Alloy Chemical Composition weight % 

C Si Mn P S Mg 

I 3.51 3.06 o.287 0.0002 0.00141 0.035 

II 3.56 3.34 0.254 0.0102 0.0127 0.0397 
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Fig. (1) Pattern design for thin wall ductile iron castings (2, 3, 4 and 5 mm thickness)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (2) A picture of ductile iron castings produced with the horizontal plates 
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The microstructure investigation of the samples was performed by PME Olympus optical microscope fitted 

with a 35 mm camera. The nodule count and nodularity were determined on un-etched samples.  

 

3. Results and discussion: 

 

3.1 Microstructure: 

 

Microstructure of as cast thin wall ductile iron plates with different thickness 2, 3, 4 and 5 mm at different 

additions of thermal insulating material 0%, 20%, 30% and 40% are shown in Fig. (5-9). Analysis of the 

microstructure shows the following results: 

1. At high cooling rate (0% sand insulation) for 2mm thickness the nodule count was high in the first 

cast without S-inoculation, 648 nodule/mm
2 

compared with 555 nodule/mm
2 

with S-inoculation as 

shown in Fig. (3) and Fig. (4). 

2. When the insulating is material applied it was clear that the nodule count increased with late S-

inoculation. 

3. All plates thickness 3, 4 and 5 mm had high nodule count at 20% sand insulation. 

3.2 Nodularity: 

3.3 The nodularity was determined using the following formula 

% Nodularity = 100×
particles all of (number) area

particles acceptable of (number) area
 which reveals that the 

nodularity% was improved in the second heat with S-inoculation compared with that without S-inoculation as 

shown in Table: (3 and 4) 
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Fig. (3) The Effect of Sand Insulation % on Nodule Count Without Late S-Addition 



Ahmed, H.H., ALİ,H.,A. 

 

 1300 

  

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050

0 10 20 30 40

Sand Insulation %

N
o
d
u
le

 C
o
u
n
t 
(N

d
o
/m

m
2
)

2 mm 3 mm

4 mm 5 mm

 

Fig. (4) The Effect of Sand insulation % on Nodule Count With Late S-Addition  

 

 

Table: (3) Nodule count and nodularity without late S-addition. 

Sand 

Insulation % 

Nodule count / mm
2
 Nodularity % 

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 

0 648 370 277 277 99 96 93 90 

10 555 324 277 231 98 94 95 89 

20 601 416 277 277 99 96 93 93 

30 555 426 277 231 98 96 92 94 

40 509 416 416 277 98 97 95 93 

 

 

Table: (4) Nodule count and nodularity with late S-addition. 

Sand 

Insulation 

% 

Nodule count / mm
2
 Nodularity % 

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 

0 555 555 324 296 94 97 95 88 

10 787 555 370 324 99 92 96 89 

20 740 648 500 342 98 97 97 92 

30 555 509 296 277 93 95 95 90 

40 879 601 333 370 98 97 90 93 
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4. Conclusions: 

1. All plates thickness (2, 3, 4 and 5 mm) can be produced without any carbide formation by 

controlling the cooling rate of the sand moulds. 

2. The nodule counts were high by using late S- inoculation. 

3. A late S-addition during post-inoculation and after Mg-treatment produces: 

(i) High nodule counts. 

(ii) Reduce occurrence of carbides. 

(iii) Provide excellent nodularity. 
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Fig. (5) Microstructure of 2, 3, 4 and 5 mm plate thickness with and without late S-addition at 0 % 
sand insulation. 
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Fig. (6) Microstructure of 2, 3, 4 and 5 mm plates thickness with and without late S-addition at 10 % 
sand insulation. 
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Fig. (7) Microstructure of 2, 3, 4 and 5 mm plates thickness with and without late S-addition at 20 % 
sand insulation. 
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Fig. (8) Microstructure of 2, 3, 4 and 5 mm plates thickness with and without late S-addition at 30 % 
sand insulation. 
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Fig. (9) Microstructure of 2, 3, 4 and 5 mm plates thickness with and without late S-addition at 40 % 
sand insulation. 
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Özet 

Sac metallerin farklı sıcaklık ve farklı süreler altında yaşlandırma işlemine tabi tutulması,  malzemenin 

mekanik davranışını etkilemektedir. Mekanik özellikleri değişen sacların ise, şekillendirilebilme kabiliyetleri 

değişebilmektedir. Bu çalışmada, 6061 serisi alüminyum alaşımlarının derin çekme kabiliyetleri incelenmiştir. 

Bu amaçla hazırlanan numunelerden bir kısmı yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur. Yaşlandırma işlemleri 

140 0C, 155 0C ve 220 0C sıcaklıklarda; 1, 4, 10, 14 ve 24 saat sürelerle gerçekleştirilmiştir. Yaşlandırılan 

numuneler mikro sertlik ve çekme testine tabi tutulmuştur. Bu testlerde en iyi sonucu veren numuneler ile 

yaşlandırılmamış numuneler derin çekme yöntemiyle şekillendirilmiştir. Yaşlandırılan ve yaşlandırılmayan 

numunelerin şekillendirilebilirliği incelenmiştir. Yaşlandırılmış numunelerden elde edilen kapların çekme 

diğerlerine nazaran daha iyi bir şekillendirme gösterdiği gözlenmiştir. 

 

Keywords: Al 6061, Yaşlandırma, Derin çekme, Sac şekillendirme 

 

1.Giriş 

Alüminyum alaşımlar, hafif olmasına rağmen yüksek mukavemete sahip olmaları, kolay şekillenebilir 

olmaları ve korozyona karşı dayanımlı olmalarından dolayı yaygın kullanım alanlarına sahiptir [1-4]. Özellikle 

6000 serisi alüminyum alaşımlar ağırlığına oranla çok yüksek mukavemete sahip olmaları dolayısıyla hava 

araçları ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılırlar. Bu alaşımlar, mimari uygulamalarda, bisiklet 

gövdelerinin yapımında, nakliye ekipmanlarında, köprü raylarında ve kaynaklı yapılarda da kullanılmaktadır. 

Bu yüzden bu alaşımların mekanik özelliklerine ait araştırmalar önem kazanmaktadır [9-13]. 6xxx serisi 

alaşımlar, şekillenme ve ısıl işlem özelliklerinin iyileştirilmesi için gerekli oranda magnezyum silikat (Mg2Si) 

içerirler. 

Aerodinamik yüklere maruz kalan dış yapısal parçalarda genellikle yüksek mukavemet sağlayan ve ısıl işlem 

yapılabilen 2XXX, 6XXX, 7XXX serisi alaşımlar kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının mukavemetinin 

arttırılması amacıyla yapılan ısıl işlemler; çözeltiye alma; fazların çözülmesi (katı çözeltinin oluşturulması), 

su verme; aşırı doymuş yapının oluşturulması, yaşlanma; çözünen atomların oda sıcaklığında veya daha 

yüksek sıcaklıklarda çökelmesi (çökelme sertleşmesi) olmak üzere üç basamaktan oluşur [14]. 

 

6xxx serisi sac alaşımların şekillenme kabiliyetlerinin incelenmesine yönelik çalışmalar süregelmiştir. 

Silindirik derin çekme ile şekillenmesi [15], hidroforming şekillendirilmesi [16], katlama şekillendirmesi [17-

18], haddeleme ile şekillendirilmesi [19] ve sıcak şekillendirilmesine [20-21] dair çalışmalar yürütülmüştür.   
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Bu çalışmada, AA 6061 alüminyum alaşımının çökelme sertleştirmesi işleminin derin çekme işlemine etkisi 

incelenmiştir. En iyi mekanik özellikleri veren yaşlanma işlemine tabi tutulmuş numune ile orijinal numunenin 

farklı pot baskısında derin çekme özelikleri incelenmiştir. Bu amaçla numunelerin derin çekme esnasında 

katlanma eğilimi, dalga derinliği, dalga sayısı ve çekme derinliği araştırılmıştır. Ayrıca derin çekme deneyi 

sonucunda yırtılmış numunelerin kopma davranışlarını araştırmak için kırılmış yüzeyler SEM çalışması ile 

incelenmiştir.  

 

2. Deneysel Çalışma 

 

Alaşımın içerisindeki kimyasal bileşenler yüzde olarak 1.08 Si, 0.070 Mg, 0.018 Mn, 0.015 Cu, 0.25 Fe, 0.01 

Zn ve 0.08 Cr şeklindedir. Numune ebatları, 160 mm çapında ve 2mm kalınlığında olacak şekilde 

hazırlanmıştır. Baz numuneler hariç diğer yaşlandırma işlemine tabi tutulacak tüm numuneler 520 
0
C de 2 

saat süreyle solüsyona alma işlemine tabi tutulmuştur. Ardından bu numunelere 140-185-220 
0
C 

sıcaklıklarda ve 1, 4, 10, 14 ve 24 saat sürelerle yaşlandırma işlemi uygulanmıştır. 

 

Tablo 1. Deneyde kullanılan numunelerin yaşlandırma parametreleri 

 

Malzeme Çözeltiye alma Su verme Sıcaklık Süre (h) 

 
 

AA 6061 

 
 

520 ◦C/2 saat 

  
140 ◦C 
180 ◦C 
220 ◦C 

1 
4 

10 
14 
24 

Oda Sıcaklığı (20 
◦C) 

 

Numunelerin mikro yapıları Nikon marka optik DIC mikroskobu altında incelenmiştir. Mikroskop görüntüsü 

alınacak numuneler standart metalografik işlemlere tabi tutulmuş ardından parlatma tezgâhında 1µm lik 

keçe kullanılarak parlatılmış, daha sonra dağlama çözeltisi (2,5 ml HNO3, 1,5 ml HCl, 1ml HF, 95 ml saf su) 

ile dağlanmıştır. Numune yüzeyleri ayrıca SEM mikroskobu altında incelenmiştir. 

 

Yaşlandırma işleminden sonra, her bir numune grubuna ait sertlik değerleri ölçülmüştür. Bu ölçümler için 

Shimadzu HV-112 Vickers mikro sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Test esnasında 200 g yük ve 10 saniyelik 

baskı süresi tercih edilmiştir. Dört tekrarlı ölçümle ortalama değerler elde edilmiştir. 

 

Yaşlandırılmış numunelerin mekanik özelliklerindeki değişim, çekme testleri ile araştırılmıştır. Çekme 

testinde Shimadzu marka UH tipi servo hidrolik kontrollü üniversal bir test cihazı kullanılmıştır. 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma   

 

3.1. Mikro sertlik 

 

Üç farklı sıcaklıkta (140
 o

C, 185
 o

C ve 220
o
C) ve beş farklı sürede (1, 4, 10, 14, ve 24 saat) yaşlandırılan 

numunelerin yaşlandırma sıcaklığına ve süresine bağlı olarak sertlik değerleri Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. AA 6061 için değişik yaşlandırma şartlarındaki sertlik değerleri 

 

Şekilde görüldüğü gibi numunelerin sertlik değerlerinde yaşlandırma sıcaklığına ve süresine bağlı olarak 

önemli artışlar gözlenmiştir. 6061 Al alaşımı için en yüksek sertlik değeri 185 
o
C’de 14 saat süre de 104 HV 

değeri ile elde edilmiştir. Herhangi bir ısıl işlem uygulanmadan önceki 6061 alüminyum alaşımının sertlik 

değerinin 38 HV olduğu görülmüştür.  

 

3.2. Çekme testi 

 

En yüksek sertliğin oluştuğu 185 
o
C’deki numuneler çekme testine ve ardından derin çekme testlerine tabi 

tutulmuştur. Çekme testleri sabit 185 
o
C’de ve farklı sürelerde gerçekleştirilmiştir. Yaşlandırma sıcaklığına ve 

süresine bağlı olarak elde edilen çekme deney grafikleri Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Çeşitli yaşlandırma sürelerinde elde edilen çekme test grafikleri. 

 

Yaşlandırma zamanı ve sıcaklığı ile çekme mukavemeti değerlerinin bir noktaya kadar arttığı görülmüştür. 

6061 orjinal numunesinin çekme mukavemeti yaklaşık 75 MPa iken yaşlandırma işlemi sonucunda yaklaşık 

(185 
o
C-14 saat için) 153 MPa’a kadar çıkmıştır. Orijinal numunenin gerçek uzama oranı % 13,6 iken 

yaşlandırma sonucunda bu değer (185 
o
C-24 saat için) %24,3’e kadar yükselmiştir.  

 

185 
o
C sıcaklıkta, değişik süreler altında gerçekleştirilen çekme testinde, gerçek gerilme ve gerçek 

uzamaların değişimleri Şekil 3’ de belirtilmiştir.  

 

 

Şekil 6. Çeşitli yaşlandırma sürelerinin çekme mukavemeti ve % uzamaya etkileri 

Gerçek gerilme ve gerçek uzamaların değişiminde büyük bir tutarlılık ve uyum görülmektedir. Ancak 

yaşlandırma sürelerinin artışıyla belirli bir yere kadar artış gözlenmektedir. Bu süre 14 saat olarak 

görülmektedir. Bu süreden sonra gerçek uzama miktarı kısmen artsa da gerçek gerilme değerinde bariz 

düşüş göstermektedir.  
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3.3. Derin çekme deneyi 

Derin çekme işlemi 30 tonluk basma kuvvetine sahip hidrolik bir pres düzeneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Şekillenme esnasında sacın geri esnemesini engellemek ya da kısmen müsaade edebilmek amacıyla pot 

çemberi kullanılmıştır. Pot çemberinin baskısı eş özellikteki bir çift silindir tarafından sağlanmıştır. Homojen 

bir baskı elde edebilmek için 4 adet kılavuzlama çubuğu kullanılmıştır. Elde edilecek kap için silindirik 

şekillendirme geometrisi tercih edilmiştir. Sac levhalar 150 mm çapında kesilerek hazırlanmıştır. Şekil 4’te 

deney düzeneğine ait resimler verilmiştir.  

 

Şekil 4. Derin çekme deney düzeneği 

Baz olarak adlandırılan orijinal numune ve en yüksek mekanik özellikleri veren yaşlandırılmış numune derin 

çekme işlemine tabi tutulmuştur. Bu amaçla her bir numune için farklı derinliğe inilerek 7 farklı çekme 

derinliği elde edilmiştir. Deneyler 8mm’den 5mm’ye kadar 0,5’er mm inilerek yapılmıştır. Böylece her bir 

çekme derinliği için kaplarda oluşan fiziksel değişimin gözlenmesi amaçlanmıştır. Pot baskısı kap derinliğine 

en fazla müsaade edebilecek şekilde değiştirilmiştir. Kabın flanş bölgesinde ki katlanma eğilimlerinin 

gözlenebilmesi için kısmi dalgalanmalara müsaade edilmiştir. 

Orijinal (baz) numunelerle 7 farklı derinlikteki şekillendirilmiş kapların fotoğraf görüntüleri Şekil 5’de 

verilmiştir. 
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Şekil 5. Orijinal 6061 numunelerinden 7 farklı derinlikte şekillendirilmiş kaplar. 

 

Yaşlandırılmış numunelerle 7 farklı derinlikte şekillendirilmiş kapların fotoğraf görüntüleri Şekil 6’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 6. Yaşlandırılmış numunelerden 7 farklı derinlikte şekillendirilmiş kaplar. 

 

Derin çekme deneyi sonucunda orijinal numune 6. Derinlik olan 7,5 mm derinliğinde yırtılma göstermiştir. 7. 

Derinlik olan 8 mm de ise yırtılma tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Yaşlandırılmış numunede ise yırtılma 8 mm 

sonra başlamıştır. Tablo 2’de derin çekme deneyi sonucunda oluşan çekme derinliği ve flanş bölgesinde 

meydana gelen dalga sayısı verilmiştir. Elde edilen bu sonuç yaşlandırılmış numunenin daha derin 

kademelerde derin çekmeye uygun olduğunu göstermiştir.  
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Tablo 2. Çekme derinliği ve dalga sayısı. 

AA 6061 

 5mm 5,5mm 6mm 6,5mm 7mm 7,5mm 8mm 

Dalga sayısı 13 14 11 11 11 12 11 

Aging 

 5mm 5,5mm 6mm 6,5mm 7mm 7,5mm 8mm 

Dalga sayısı 13 13 14 12 12 13 12 

 

Tablo 2’deki değerler incelendiğinde orijinal numunelerdeki dalgalanma miktarı yaşlandırılmış numunelerdeki 

dalgalanma sayısından daima daha az olarak görülmektedir. Dalgalanma sayısının, malzemenin 

şekillenebilirliğiyle alakalı olduğu düşünülebilir. Yaşlandırılmış numunelerin, orijinal numunelere göre daha 

sert ve daha mukavim olmalarına rağmen daha kolay bir şekillenme göstermeleri kayda değer bir sonuç 

olarak görülmektedir. 

 

3.4. Mikro yapı 

 

Derin çekme deneyi sonucunda oluşan kırılmış (yırtılmış) yüzeylerin SEM görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Derin çekme deneyi sonucunda oluşan kırılmış (yırtılmış) yüzeylerin SEM görüntüleri. 

 

Derin çekme işlemi sonrasında yırtılmış yüzeylerin SEM fotoğrafları incelendiğinde 6061 orijinal numunesinin 

ve yaşlandırılmış sünek kırılma sergilediği görülmüştür. Sünek çukurcukların ve ağlı yapıların görüntülere 

hakim olduğu belirlenmiştir. 

AA 6061  

185
 o
C-14s 
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5. Sonuçlar 

 

Bu çalışma, 6061 Al alaşımının yaşlandırılmasının, mekanik özelliklere ve derin çekme kabiliyetine etkisinin 

olduğunu göstermiştir. Yaşlandırma işleminde sıcaklık ve süre arasında tamamen doğrusal bir ilişkinin 

olmadığı gözlenmiştir. Sıcaklıklar 140, 185 ve 220 
o
C olarak uygulanmasına rağmen en yüksek sertlik 185 

o
C’de elde edilmiştir. Bekleme süresi 1, 2, 4, 10, 14 ve 24 saat olarak uygulanmasına rağmen en yüksek 

çekme mukavemeti 14 saat de; en yüksek uzama yüzdesi ise, 24 saatte meydana gelmiştir.  

 

Derin çekme deneyiyle; Çekme derinliği ve flanş bölgesinin katlanma eğilimleri incelendiğinde yaşlandırılmış 

numunelerin yaşlandırılmamış orijinal numuneye göre daha iyi şekillendirilebildiği ortaya çıkmıştır.  

 

Derin çekme esnasında yırtılan yüzeylerin SEM görüntülerinden 6061 Al alaşımının ve yaşlandırılmış 

numunenin sünek kırılma gösterdiği belirlenmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada, DP780 çelik saclar basınçlı hidrolik ile şişirilerek şekillendirilmiş ve elde edilen kapların 

fiziksel, mekanik ve yapısal değişimleri incelenmiştir. Bu testler için 1.59 mm kalınlığında saclar 

kullanılmıştır. Şekillendirme, yırtılma noktasına kadar sürdürülmüştür. Yırtılma anına kadar uygulanan 

hidrolik basınç ve kubbe yüksekliklerinin zamana bağlı olarak değişimini ifade eden grafikler elde edilmiştir.  

Ayrıca, şekillenme boyunca oluşan stres-strain eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler, şekillendirmeden önceki 

çekme testi ile elde edilen eğrilerle karşılaştırılmıştır. Şekillendirme parametrelerinden, şekil değiştirme 

hızına ait iki farklı değer (0.013 s
-1

 ve 0.0013 s
-1

) kullanılmıştır. Şekillendirme işlemi oda sıcaklığında 

gerçekleştirilmiştir. Şekillenmiş sacda oluşan kubbenin tepesi ile eteği arasındaki bölgelere ait yapısal 

değişim optik mikroskop ile incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hidrolik şekillendirme, Sac şekillendirme, DP780 

 

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DP780 SHEETS USING 

HYDROBULGING TEST METHOD 

 

Abstract 

In this study, DP780 sheets were tested to understand theirmechanical and micro-structural properties using 

hydro-bulging method. In these tests, sheet blanks of 200x200mm with a thickness of 1.59 mm were used. 

The bulging process were carried on until fracture. Dome height and oil pressure changes with time were 

measured and recorded. Flow stres curves, then, were calculated using these recorded values. These 

curves were compared with tensile test results. Two strain rates (0.013 s
-1 

and 0.0013 s
-1

) were used in the 

hyro-bulge tests. The bulging process were carried out at room temperature. The micro-structural analyses 

were made on five locations on the bulged samples between the apex of dome and the base area which was 

clamped by a blank holder. The micro-structural properties were observed under optical microscope. 

 

1. Giriş 

Hidro-şekillendirme, genel olarak metal sac veya tüp malzemenin akışkan bir ortam (su, viskoz polimerik 

malzeme vs) vasıtasıyla kapalı bir kapta şekillendirilmesidir[1].  Şişirme yöntemiyle yapılan hidrolik 

şekillendirme ise;  basınçlı bir akışkan gücü ile sac metalin kalıp içerisine doğru sürüklenerek şişirilmesi 

esasına dayanır[2,3]. Şişirilmeye tabi tutulan malzemeler belirli kubbe yüksekliğine ulaştıklarında, kubbe 

tepesinden, eteğinden yada ara bir bölgeden yırtılmaktadır[4]. Zımba ve kalıplarla yapılan konvansiyonel sac 

şekillendirmelerinde zımba köşelerine denk gelen yerler başta olmak üzere bazı kıvrım bölgelerinde 

mukavemet düşüşleri görülebilmektedir. Ayrıca, mekanik sürtünmeler altında şekillendirilmeye zorlanan 

sacların farklı bölgelerinde farklı akmalar meydana gelebilmektedir. Hidrolik şekillendirme yöntemlerinde söz 

konusu mekanik sürtünmeler olmadığından kıvrım bölgelerinde daha az bir tahribat görülebilmektedir [5]. 

 

mailto:mkarali@karabuk.edu.tr
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Çift fazlı (DP) çelik saclar genel olarak düşük akma mukavemetine karşın yüksek çekme mukavemeti 

dolayısıyla kolay şekillendirilebilir bir özelliğe sahiptirler[6]. Özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan çelik 

sacların daha hafif, daha mukavemetli ve kolay şekillenebilir olması göz önüne alındığında, DP780 sacların 

mekanik ve şekillendirme davranışlarının incelenmesi önem arz etmektedir. 

 

Literatürde, DP780 saclarının da dahil olduğunu çift fazlı çelik malzemesinin mekanik özellikleri [7], hidro-

şekillendirme altında tüp formunun oluşturulabilmesi[8], bükülme davranışları [9] ve şişirilebilme özellikleri[7] 

incelenmiş çalışmalardan bir kısmıdır.   

 

2. Materyal ve Metot 

Deneyde kullanılan şişirme hidro-şekillendirmeye ait şematik bir resim Şekil 1’de görülmektedir. 

Şekillendirilecek numuneler 200x200mm ebatlarında kesilmiştir. Kalıp çapı 100mm ve köşe yuvarlatmaları 

6.5mm olan kalıp içerisine yerleştirilmiştir.  

Alt kalıp sabit, üst kalıp ise hidrolik pres tarafından kaldırılıp indirilebilmektedir. Basınçlı yağın kalıp 

aralarından sızmasını ve sacın iki kalıp arasında akmasını önlemek amacıyla üst kalıp hidrolik pres 

tarafından 1000kN luk bir kuvvetle bastırılmaktadır. Deney düzeneğine ait bir fotoğraf görüntüsü de Şekil 

2’de verilmiştir. 

Pompa tarafından basınçlı yağ sacı şekillendirmek üzere alt kalıptan enjekte edilirken, eş zamanlı olarak 

LVDT yardımıyla sacda meydana gelen kubbe yükseklik bilgisi ve basınç sensörü yardımıyla yağ basınç 

bilgisi ölçülmekte ve veri toplama kartı (DAQ kartı) vasıtasıyla bilgisayara gönderilmektedirler. Labview 

yazılımında oluşturulan özel bir ara yüz vasıtasıyla bu değişimler izlenebilmektedir. Enjekte edilen yağın 

basıncı bir PID kontrolör tarafından kontrol edilmekte ve strain rate (şekillendirme hızı) kontrol altına 

alınmaktadır. Bu süreç sacda yırtılma meydana gelene kadar sürmektedir. Sac yırtıldığında patlama sesi, ani 

basınç düşüklüğü ve yağ kaçakları görüldüğünden manuel olarak hem sistem hem de yazılım durdurularak 

veriler kayıt altına alınmaktadır. 

 

 

Şekil 1: Şişirme Hidro-Şekillendirmenin Şematik Görünüşü 
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Şekil 2: Şişirme Hidro-Şekillendirme Deney Düzeneğinin Gerçek Görüntüsü 

 

3. Deneysel Sonuçlar 

Oda sıcaklığında ve iki farklı şekillendirme hızı (0.013 s
-1

and 0.0013 s
-1

) ile yapılan testlerde elde edilen 

sonuçlar, fiziksel, mekanik ve yapısal olarak incelenmiştir. 

 

3.1 Fiziksel Özellikler 

İki farklı şekillendirme hızında elde edilen şekillenme biçimi, yırtılma şekli ve yırtılma bölgesini ihtiva eden 

görüntüler Şekil 3’te gösterilmiştir.Şekil 3’ teki numuneler incelendiğinde hızlı şişirilen numunelerin (Sağdaki) 

kıvrılma bölgelerinden yırtıldığı görülmektedir. Buna karşın yavaş şekillenen numuneler (Soldaki) belirli bir 

yüksekliğe kadar şişmiş ve en tepedeki incelme noktasından yırtılmıştır.Zamana bağlı olarak oluşan kubbe 

yükseklikleri Şekil 4’te verilmiştir. Yavaş şişirilen numunenin hızlı şişirilen numuneye göre yaklaşık % 50 

daha fazla şekillendiği görülmektedir. Hızlı şekillendirme yaklaşık 11 sn. de tamamlanırken, Yavaş 

şekillendirmede bu süre 112 sn. ye kadar çıkmıştır.Şişirilmiş numunenin tepesi ile etek kısmı arasındaki 

cidar kalınlık değişimini veren şekil ve grafik Şekil 5’te verilmiştir.Şekil 5-a da gösterilen 1 numara, 

şekillenmeye tabi tutulmayan ve pot baskısı ile sabitlenen kısım olduğundan bu kısım referans olarak 

alınmıştır. Diğer noktalar etekten tepeye doğru kalınlık değişimini temsil edebilecek 5 nokta olarak ve eşit 

aralıklarla seçilmiştir.  Şekil 5-b incelendiğinde etek referans ile tepe noktası arasında %45 lik bir incelme 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3: Şişirilmiş Numunelerin Fiziksel Görüntüsü 

 

Şekil 4: Şekillendirme Hızlarına Bağlı Kubbe Yükseklikleri 

 

 

-a-             -b- 

Şekil 5: Cidar Kalınlık Değişimi. a) Ölçüm Noktaları b) Kalınlık Dağılımı 

 

3.2 Mekanik Özellikler 

DP780 çelik malzemeye ait mekanik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Çekme mukavemeti 825 MPa iken, 

Maksimum Uniform uzamanın %12.2 olduğu dikkat çekmektedir.Şekil 6’da şişirme testi sonunda elde edilen 

gerilme-uzama eğrileri görülmektedir. Bu eğrilerin elde edilmesinde Enikeevve Panknin metodu 

kullanılmıştır. Bu metodda, kalıp geometrisine ait ölçüler, bilgisayar tarafından kaydedilen şekillendirme 

basıncı ve kubbe yüksekliği bilgileri kullanılarak uzama-gerilme eğrileri hesaplanmaktadır.  Şişirme 

yöntemiyle ve şekillendirme hızlarına bağlı olarak elde edilen eğrilerle, çekme testi ile elde edilen uzama-

gerilme eğrisi kıyaslanmıştır. Çekme testi Ji Hyun Sung ve arkadaşları tarafından yapılmıştır [11].Şekil 6’daki 

grafik incelendiğinde, yavaş şişirilen numunenin çekme mukavemeti 750 MPa civarında iken, bu miktar hızlı 

şişirilen numunede 1000 MPa dan daha yukarı çıkmıştır. Buna karşın; yavaş şekillenen numune % 13 lük bir 
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uzama gösterirken, bu değer hızlı şişirilen numunede % 7’ye gerilemektedir. 11 nolu kaynakta belirtilen Ji 

Hyun Sung ve arkadaşları tarafından elde edilen çekme testi sonucuyla kıyaslandığında, çekme testi ile elde 

edilen çekme mukavemeti ve % uzama miktarları, şişirme testi ile elde edilen değerlerin arasında bir 

bölgede yer almaktadır. Şişirme testi esnasında zamana bağlı olarak uygulanan yağ basınç değişimi Şekil 

7’de görülmektedir. Şekil 7’deki basınç değişimleri incelendiğinde; hızlı şekillenen numune için uygulanan 

basıncın diğerine göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Şekil 6 ve Şekil 7 birlikte değerlendirildiğinde; 

hızlı şekillendirilen malzemelerde pekleşme etkisinin daha yüksek olduğu ve bunun da çekme 

mukavemetine ve % uzama miktarlarına etki ettiği söylenebilir. 

 

Tablo1:DP 780 Çeliğine Ait Mekanik Özellikler [10] 

Akma Muk. 
MPa 

Çekme Muk. 
MPa 

Toplam 
Uzama % 

Uniform Uzama 
% 

Pekleşme 

466 825 18.3 12,2 0,120 

 

 

Şekil 6: Şişirme ve Çekme Testi ile Elde Edilen Uzama-Gerilme Eğrileri 
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Şekil 7: Şişirme Esnasında, Zamana Bağlı Olarak Uygulanan Yağ Basınç Değişimi 

 

3.3Yapısal Özellikler 

Tablo 2’de DP 780 çelik malzemesinin kimyasal bileşimi görülmektedir.Şişirme testi sonrasında elde edilen 

numunenin kubbe etek kısmında tepe kısmına doğru çıkıldıkça cidar kalınlığında bir değişim olduğu Şekil 

5’te gösterilmişti. Bu bölgelerdeki tane boyutu ve fazların durumunun incelenmesi amacıyla yapısal bir 

inceleme yapılmıştır. Bu 6 bölgeden elde edilen numuneler optik mikroskop altında incelenmek üzere 

zımparalama ve parlatma işlemine tabi tutulmuştur. %2 nital solüsyonu ile dağlanan numuneler, optik 

mikroskop altında 100x büyütme ile geniş yüzey tarama teknolojisiyle taranarak incelenmiştir. 

6 farklı bölge için elde edilen mikroskop görüntüleri Şekil 8’de görülmektedir. 6 nolu bölge baskı plakası ile 

bastırıldığından şekillenmemiş referans bölge olarak kabul edilmektedir. Diğer 5 bölge ise git gide daha çok 

incelen deformasyon bölgeleridir.1 nolu bölgede tane boyutları çok büyük ve fazlar çok belirgin olarak 

görülmektedir. 6 nolu bölge, yırtılmanın gerçekleştiği ve deformasyonun en fazla olduğu bölge olması 

dolayısıyla tane boyutları ve hacmi bakımından en küçük olan bölge olarak görülmektedir. Ara kademelerde 

ise 1’den 6’ya doğru gidildikçe tane boyutları ve hacmi küçülmekte ve cidar kalınlığındaki değişiminin en 

fazla olduğu 6 nolu bölgede en küçük tane boyutlarına ulaşılmaktadır. 

1-3. bölgede ferrit ve martensit fazlar çok belirgin olarak görülmektedir. Bu fazların yönleri ilk 2 bölgede çok 

daha belirgin iken 3. Bölgede deformasyonun etkisi hissedilmekte ve daha girift bir yapı oluşturmaktadır. 4-6 

nolu bölgelerde faz boyutları ve geometrileri bir birine daha çok benzemektedir. Ancak daha yumuşak olan 

açık renkli ferrit fazların azaldığı ve martensit fazların daha hakim olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2: DP 780 ÇeliğininKimyasal Bileşimi [12] 

Element C Si Mn Cr Mo Al V 

% 0.1 0.23 2.33 0.03 0.02 0.04 0.06 

 

 

Şekil 8: Optik Mikroskop Altında 100x Büyütme ile Elde Edilen Yapısal Değişimler 

4. Sonuçlar 
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Bu çalışmada iki farklı şekillendirme hızının şişirme hidro-şekillendirmeye etkisi araştırılmıştır. Bu testler için 
seçilen çift fazlı DP780 çelik saclar üzerinde şekillendirme testleri yapılmıştır. 

 

Hızlı ve yavaş şekillendirmelerin pek çok yönden farklı sonuçları ortaya çıkmıştır. Bunlar; 

 Hızlı şekillenen numunelerde yavaş şekillenen numunelere oranla %30 daha fazla çekme 
mukavemeti görülmektedir. 

 Hızlı şekillenen numunelerde yavaş şekillenen numunelere oranla % 45 daha az bir uzama 
görülmektedir. 

 Şişirme basıncı, hızlı şekillenen numunelerde çok daha yüksek olarak görülmektedir. 

 Oluşan kubbe yükseklikleri bakımından yavaş şekillendirilen numuneler daha makul görülmektedir. 

 Yırtılma bölgesi ve fiziksel görünüm açısından yavaş şekillendirme sonuçları çok daha iyi sonuç 
vermiştir.  
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Özet 

Son zamanlarda ülkemizde demiryollarına ve bileşenlerine verilen önem giderek artmaktadır. 

Yapılan çalışmada ilk olarak Türk Demiryolu vagonlarında kullanılan Y32 bojisinin Bilgisayar 

Destekli Modeli (BDT) oluşturularak statik yükler altındaki karakteristik davranışları incelenmiş ve 

paket program üzerinde bu yükler uygulanarak sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilmiştir. Bu 

aşamadan sonra boji gövdesinin dinamik analizi salınım modlarının hesaplanmasıyla tespit 

edilmiş ve gövdenin dayanabileceği maksimum gerilme aralıkları tayin edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler:Y32 boji, analiz, statik, dinamik 

 

Analysis of Y32 BogieFrameBehaviors  Under Statics and 

Dynamics Loadings 

Abstract 

Recentlysignificanceof  railwaysystemsanditscomponentshavebeenrisedup at ourcountry. In this study, 

characteristic behaviors of Y32 bogie frame used for Turkish Railway Industry has been investigated under 

static loads by creating a CAD model using a  finite element package software. Then the dynamic analysis 

have been specified by calculating mode shapes and maximum stress interval which the bogie frames 

withstands.  

 

Keywords: Y32, bogie, analysis, statics, dynamics 

 

1. Giriş 

Raylı Sistemler taşımacılığı dünyada en güvenli, en ucuz ve en çevreci taşımacılık sistemlerinden birisi 

durumundadır. Raylı sistemleri oluşturan yapılar genel olarak taşıyıcı ve hareket organları olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Raylı araçların ray üzerinde hareket etmesini sağlayan tekerleklerden, süspansiyonlardan, 

fren ve cer mekanizmalarından oluşan yapılar boji (bogie) olarak adlandırılmaktadır. Bu yapıların hareketi 

esnasında rayla olan etkileşim neticesinde üzerinde düşey, yanal ve eksenel kuvvetler meydana 

gelmektedir. Ray ve tekerlek profilleri, yol kavisleri ve zeminden kaynaklanan ray düzensizlikleri raylı taşıt 

üzerinde oluşan kuvvetleri belirlemektedir.  

 

http://tureng.com/search/significance
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Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, genetik algoritma yöntemi kullanılarak boji ağırlığının optimizasyonu 

yapılmış ve yeni oluşan boji yapısının UIC (International Union of Railways) standartlarına göre yorulma 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon işlemi sonucunda tahmin edilen modelin ağırlığından % 4.7 

oranında kazanç sağlanırken yapılan analizler ile tahmin edilen modelin kısıtları arasında hata meydana 

gelmiştir [1]. 

 

Boji kaynaklarının TS EN 13749 standardına göre yorulma dayanma sınırı ve Goodman diyagramına göre 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler ANSYS yazılımında yapılmıştır. Literatürdeki kaynak yorulma metotları 

belirlenmiş bunlardan Normal gerilme, Sıcak nokta gerilme ve Etkili Çentik yöntemlerine göre ANSYS 

ortamında analizler yapılmış ve sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada boji kaynaklarının yorulma 

davranışının belirlenmesinde denenen yöntemlerin kesin bir sonuç vermediği anlaşılmıştır [2]. 

 

Şehir içi raylı araçlarının dinamik analizi geliştirilen bir yazılım aracılığı ile  matematiksel modeli çıkartılarak 

incelenmiştir. Modal analiz, frekans ve spektral analiz, parametrik analiz, konfor tahmini gibi dinamik 

analizler bu yazılım kullanılarak incelenmiştir. Yazılım şehir içi düşük hızlarda ve kısa kurs boylu alanlar için 

uygun görülmüştür [3]. 

 

Çalışmada UIC standartlarına göre oluşturulan Hembotbojisinin EN 13749 standardına göre statik ve 

dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizde raylı taşıtın yorulma davranışları incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen tasarımın standartlar dahilinde olduğu gösterilmiştir [4]. 

 

Yapılacak olan çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak Türk Demir Yolu taşımacılığında kullanılan M10 

tipi Pulman Vagon ve Y32 bojisi ele alınarak, Y32 boji gövdesi bilgisayar ortamında modellenip statik ve 

dinamik davranışları TS EN 13749 standardına göre sonlu elemanlar programında analizi 

gerçekleştirilecektir.   

 

2. Y32 Boji Gövdesinin Modellenmesi ve Kuvvet Tayini 

Raylı araçlarda bojiler lokomotif bojileri ve yolcu vagon bojileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Yolcu bojilerinde birincil ve ikincil süspansiyon sistemleri, tekerlekler, akslar, fren mekanizmaları 

bulunurken lokomotif bojilerinde bunlara ek olarak cer motorları mevcuttur(Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Y32 Yolcu Vagon Bojisi [5]. 

http://www.uic.org/spip.php?article414
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Çalışmada Y32 yolcu vagon bojisinin gövde kısmı CAD ortamında Şekil 2’de görüldüğü gibi modellenmiştir. 

Y32 bojisinin taşıdığı M10 tipi pulmanlı vagonun özellikleri Çizelge 1’de anlatılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 2. Y32 Yolcu Vagon Boji Gövdesi. 
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Çizelge 1. M10 Pulman Vagon Teknik Özellikleri [6] 

 

M10 Pulman Vagon Teknik Özellikler 

Ray açıklığı  1435 mm  

Tampondan Tampona vagon boyu  26400 mm  

Boji göbek eksenleri arası mesafe  19000 mm  

Vagon genişliği  2825 mm  

Vagon yüksekliği  4050 mm  

Dış Kapılar  Pnömatik kayar kapı  

Gabari  UIC 505-1  

Koltuk Düzeni  2+1  

Oturma Yer Sayısı  60  

İklimlendirme Sistemleri  Isıtma: 40 KW, Soğutma: 35 KW, Taze hava: 1200 m3/h  

Döşeme Yüksekliği  1250 mm  

Hereketli Basamak Yüksekliği  565 mm  

Araç Ağırlığı (boş / dolu)  43 / 48 ton  

Alın Duvar Geçit Kapıları  Slidingpneumaticdoors 

Tekerlek Çapı ( Yeni / Aşınmış )  920 / 870 mm  

Minimum Kurp Yarıçapı  150 m  

Servis Freni  PneumaticShoeBrake 

Maksimum Hız  140 km/h  

Aydınlatma Düzeni  Fluorescent ( indirect )  

 

Y32 boji gövdesinin statik ve dinamik analizleri için TSEN 13749 standardındaki analiz formülleri 

kullanılmıştır. Boji gövdesine etki eden dikey kuvvetler; 

 

Fz1= Fz2=
 vz
M 1.2 - 2MF

2 4

y bm g


   

(1)

 

 

yatay kuvvetler; 
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Fy1= Fy2=
8

gM
+F=

2

F
b

z

y

     

  (2) 

 

eksenel kuvvetler; 

 

Fx1=0,05(Fz+Mbg)        (3) 

 

bağıntılarıyla elde edilmektedir. Burada vM vagonun boşta kütlesini (43 ton), 
ym yolcuların kütlesini (5 ton), 

Mb boji kütlesini (5.75 ton) ifade etmektedir. Raylardaki düzensizliklerden ve yoldaki eğrilerden 

kaynaklanan kuvvetteki değişimleri ifade etmek için katsayılar kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla yoldaki 

eğrilerden kaynaklanan katsayı α (0.1) ray ve yol düzensizliklerinden kaynaklanan katsayı β (0.2) olarak 

Avrupa standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. TS EN 13749 standardına göre oluşturulmuş kuvvet 

dağılımları Çizelge 3 ve Çizelge 4’de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 3. Düşey ve Eksenel Kuvvet Dağılımları [7]. 

 

Yükleme Durumu Fz1 (kN) Fz2 (kN) Fx1 (kN) 

1 Fz/2 Fz/2 0 

2 Fz/2 Fz/2 +Fx1 

3 Fz/2 Fz/2 -Fx1 
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Çizelge 4. Düşey ve Yatay Kuvvet Dağılımları [7]. 

 

Yükleme Durumu Fz1 (kN) Fz2 (kN) Fy(kN) 

1 Fz/2 Fz/2 0 

2 (1+α-β)Fz/2 (1-α-β)Fz/2 0 

3 (1+α-β)Fz/2 (1-α-β)Fz/2 +Fy 

4 (1+α+β)Fz/2 (1-α+β)Fz/2 0 

5 (1+α+β)Fz/2 (1-α+β)Fz/2 +Fy 

6 (1-α-β)Fz/2 (1+α-β)Fz/2 0 

7 (1-α-β)Fz/2 (1+α-β)Fz/2 - Fy 

8 (1-α+β)Fz/2 (1+α+β)Fz/2 0 

9 (1-α+β)Fz/2 (1+α+β)Fz/2 - Fy 

 

 

 

Kuvvetlerin Boji gövdesi üzerindeki dağılımı Şekil 3’ de gösterilmektedir. Sağ ve sol ikincil süspansiyonlar 

üzerin FZ1 ve FZ2 düşey kuvvetleri uygulanırken tekerleklerin bağlandığı yataklarda Fyyatay ve Fxeksenel 

kuvvetleri uygulanmaktadır. 

 

Şekil 3. Boji Gövdesi üzerinde Kuvvet Dağılımı 

 

3. Y32 Boji Gövdesinin Statik Analizi 

BDT ortamında modellenen boji gövdesinin Çizelge 3 ve Çizelge 4’e göre hesaplanan kuvvet değerleri 

Çizelge 5 ve Çizelge 6’de gösterilmiştir.  

 



ESEN, İ.veMIZRAK, C. 

1330 

 

 

Çizelge 5. Düşey ve Eksenel Kuvvetler  

 

Yükleme Durumu Fz1 (kN) Fz2 (kN) Fx1 (kN) 

1 91.97 91.97 0 

2 91.97 91.97 12.01 

3 91.97 91.97 -12.01 

 

 

Çizelge 6. Düşey ve Yatay Kuvvetler 

Yükleme Durumu Fz1 (kN) Fz2 (kN) Fy(kN) 

1 91.97 91.97 0 

2 82.77 64.38 0 

3 82.77 64.38 198.04 

4 119.56 101.18 0 

5 119.56 101.18 198.04 

6 64.38 82.77 0 

7 64.38 82.77 -198.04 

8 101.18 119.56 0 

9 101.18 119.56 -198.04 

 

Oluşturulan BDT modelin Sonlu elemanlar programında analizinin gerçekleştirilmesi için Solidworks Cosmos 

Works programının 8 düğümlü eğrisel elemanı seçilmiştir. Kritik bölgelerin analizinin daha doğru sonuç 

verebilmesi için bu bölgelere yoğun ağ örgüsü uygulanmıştır (Şekil 4). Malzeme olarak St 42 kullanılmıştır. 

Ayrıca analizler  Von Misess teorisine göre gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 4. Boji Gövdesinin Sonlu Elemanlar Ağ Yapısı 

Statik analiz için delikler sabit mafsal olarak belirlendikten sonra Çizelge 5 ve Çizelge 6’daki kuvvet değerleri 

modelin üzerine uygulanmıştır. Yapılan analizde eksenel kuvvetlerin etkisi çok düşük çıktığı görülmüş ve 

Çizelge 6’daki dikey ve yatay kuvvetlerin neden olduğu gerilmeler ve uzamalar Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Statik Analiz Sonuçları 

Statik analiz sonuçlarından Y32 boji gövdesinin emniyet katsayısının en yüksek yükleme şartında 18.39 

olduğu gözükmektedir. Gerilmenin daha çok tekerlek bağlantı yataklarında olduğu analizler sonucunda tespit 

edilmiştir (Şekil 6). 

 

(mm) 10-5 

mPa 



ESEN, İ.veMIZRAK, C. 

1332 

 

 

Şekil 6. Statik Analiz Gerilme Dağılımı 

 

4. Y32 Boji Gövdesinin Dinamik Analizi 

Bojiler çalışma esnasında en çok dinamik yüklere maruz kalmaktadır. Ray ve yol düzensizliğinden 

kaynaklanan titreşimler, eğrisel hareketlerden kaynaklanan yanal ve tersinir kuvvetler boji üzerinde yorucu 

etki oluşturmaktadır. Dinamik analizde ilk önce modellenmiş boji gövdesinin öz değerlerinin tespiti için modal 

analiz uygulanmıştır. Boji gövdesine ait ilk beş salınım modu Şekil 7’de gösterilmiştir.  

 

 

1. mod 

 

2. mod 

 

3. mod 

 

4. mod 
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5. mod 

 

Şekil 7. Boji Gövdesinin Salınım Modları 

 

Boji gövdesine ait doğal frekans değerleri Çizelge 7’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 7. Boji Gövdesinin Doğal Frekansları 

 

FrekansNumara Rad/sec Hertz Seconds 

1 742.72 118.21 0.0084597 

2 858.85 136.69 0.0073158 

3 1050.30 167.15 0.0059826 

4 1184.20 188.48 0.0053057 

5 1511.20 240.52 0.0041576 

 

TSEN 13749 standardına göre boji gövdesinin yorulma analizi için uygulanması gereken formüller Çizelge 

8’de verilmiştir. 

 

Çizelge 8. Yorulma Analizi için Kuvvet Dağılımları [7]. 

 

Düşey Kuvvetler (kN) 

Statik (Fs) Fz1 = Fz2 = Fz/2 91.97 

Yarı Statik (Fqs) Fzqs1= Fzqs2=       9.20 
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Dinamik (Fd) Fzd1= Fzd2=       18.39 

Yanal Kuvvetler (kN) 

Yarı Statik (Fqs) Fyqs1= Fyqs2=               15.14 

Dinamik (Fd) Fyd1= Fyd2=               15.14 

 

TSEN 13749 standardına göre yorulma analizi için uygulanması gereken çevrim miktarları Şekil 8’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. Yorulma için Çevrim Yükleme Durumu [7]. 

 

 

Şekil 9. Yorulma Analizi Sonucu. 

 

5.Sonuç 

Y32 boji gövdesinin TSEN 13749 standardına göre statik ve dinamik analizleri Solidworks Cosmos Works 

ortamında gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda; statik analizde boji gövdesinin emniyet katsayısının çok 

yüksek değerlerde olduğu ve yüksek gerilmelerin tekerlek bağlantı yataklarında meydana geldiği 

belirlenmiştir. Dinamik analizde boji gövdesine ait özdeğerler hesaplanmış ardından yorulma analizi 

gerçekleştirilmiştir. Yorulma analizi sonucunda, statik analizde olduğu gibi hasarın en yüksek olduğu yerler 

tekerlek bağlantı yataklarında olduğu görülmüştür (Şekil 9). Sonuç olarak eğrisel yollarda yanal kuvvetlerin 

boji gövdesi üzerine etkisinin oldukça yüksek olduğu analizler sonucunda tespit edilmiştir.. 
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METAL SEKTÖRÜNDE SINAV VE BELGELENDİRME 

MERKEZLERİ 

 
Şahin SERİM, MYK Metal Sektörü Komite Üyesi, HAK-İŞ Projeler Koordinatörü 

 

Paydaşların Katılımıyla Karabük’te 

Metal Sektöründe Voc-Test Merkezi Oluşturulması Projesi 

 
Hak-İş Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikası Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Hibe Sözleşmesini 21 Mart 

2011 Tarihinde İmzalamıştır. 

 

GENEL HEDEFİ, İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini 

sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır.  

 
ÖZEL HEDEFİ; AYÇ doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi 

oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için metal 

sanayinde meslek standartları geliştirmek, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri 

(VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve geliştirmektir. 

 

Bu amaçla proje teklif çağrısında yer aldığı şekliyle HAK-İŞ Konfederasyonu / Çelik-İş Sendikası tarafından 

Metal Sektöründe 5 Dal ve 10 Seviyede AYÇ Çerçevesine uygun Ulusal Yeterliliklerin oluşturulması ve söz 

konusu yeterliliklere ilişkin TS EN ISO/IEC 17024 sayılı Uygunluk Değerlendirmesi - Personel 

Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar sağlanarak TÜRKAK aracılığıyla yetkilendirilmiş 

mesleki bilgi ve beceri sınav ve belgelendirme merkezinin fiziki ve teknik alt yapısı KARABÜK ilinde 

oluşturulacak ve geliştirilecektir. 

 

Karabük ilinde kurulacak metal sektörü sınav ve belgelendirme merkezinin kapsamında olan meslekler ve 

seviyeleri aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1337 
 

KARABÜK VOC-TEST PROJESİ BÜNYESİNDEKİ MESLEKLER 

 

 
Projenin doğrudan hedef grubu; proje faaliyetleri başlangıcında metal sektöründe 5 dal ve 10  

seviyede mesleki yeterlilikleri hazırlayacak olan uzmanlardan oluşan sosyal diyalog platformudur. Bu 

platform aynı zamanda proje faaliyetleri sonunda oluşturulacak Karabük Sınav ve Belgelendirme Merkezinde 

(VOC-TEST Merkezi) sınav komisyonu olarak görev yapacak temsilcilerden oluşmaktadır.  

 

Bu yapı: Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde 

eğitim veren 6 öğretim üyesi, Karabük ilinde metal sektöründe faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik 

Fabrikaları Anonim Şirketi (Kardemir A.Ş) bünyesinde görev yapan İnsan Kaynakları bölümünden ve 

mühendislerinden oluşan 6 kişi,  HAK-İŞ/Çelik-İş Karabük ve merkez teşkilatından işçi temsilcileri ve 

uzmanlardan oluşan 6 kişi olmak üzere sektörde deneyimli 18 kişiden oluşmaktadır.  

 
Nihai Faydalanıcılar ise; metal sektöründe HAK-İŞ/Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu işletmelerde 

çalışan Karabük (Kardemir A.Ş), İskenderun (İsdemir A.Ş), Seydişehir (Eti Alüminyum A.Ş), Atakaş A.Ş 

başta olmak üzere Ereğli (Erdemir A.Ş) gibi entegre demir çelik işletmeleri ve bu işletmelerde çalışan işçiler 

ve ayrıca Yazıcılar A.Ş, Ekinciler A.Ş, İzmir Demir Çelik A.Ş, Sivas Demir Çelik A.Ş, Nursan A.Ş gibi ark 

ocaklı tesisler ve bu tesislerde çalışan işçilerle birlikte sektörün diğer işletmelerinde çalışan toplam 671.015 

Meslek Standardı (Meslek standartları 

proje kapsamında değil, daha önceden 

imzalan protokol kapsamında 

hazırlanacaktır.) 

Yeterlilik VOC-TEST Merkezi  

Hidrolik-Pnomatikçi  

(Seviye 4) 

Hidrolik-Pnomatikçi (Seviye 4) Hidrolik-Pnomatikçi (Seviye 4) 

Hidrolik-Pnomatikçi  

(Seviye 5) 

Hidrolik-Pnomatikçi (Seviye 5) Hidrolik-Pnomatikçi (Seviye 5) 

 Yeterlilikler mevcut Çelik Kaynakçı  

(Seviye 3) 

Frezeci (Seviye 4) Frezeci (Seviye 4) Frezeci (Seviye 4) 

Frezeci (Seviye 5) Frezeci (Seviye 5) Frezeci (Seviye 5) 

 Refrakterci (Seviye 3) Refrakterci (Seviye 3) 

 Refrakterci (Seviye 4) Refrakterci (Seviye 4) 

 Yeterlilikler mevcut Makine Bakımcı  

( Seviye3) 

 Yeterlilikler mevcut Makine Bakımcı  

( Seviye4) 

 Yeterlilikler mevcut Makine Bakımcı  

( Seviye5) 
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kişidir. (ÇSGB Temmuz 2009 işkollarındaki işçi sayıları istatistiği). Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu, metal 

sektörü komitesi üyesi kurum/kuruluşlar ve Türkiye’de metal sektöründe faaliyet gösteren mesleki eğitim 

kurumları nihai faydalanıcılar kapsamındadır. 

 
PROJENİN ÖNEMİ: 

 
Metal sektörü, gerek kapsadığı istihdam büyüklüğü açısından gerekse ağır ve tehlikeli işler kapsamında 

sayıldığından, sektörde çalışanın mesleki yeterliliği büyük önem arz etmektedir. Bu yeterliliği ölçecek 

güvenilir sertifikasyon sistemi büyük bir ihtiyaçtır.  

 

Dolayısıyla metal sektöründe Karabük Merkezli Sınav ve Belgelendirme Merkezinin (VOC-TEST Merkezi) 

kurulması bu ihtiyacı karşılayacaktır.  

 

Bütün sektörlerde olduğu gibi metal sektörü geneli ile makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı alt sektöründe de mevcut mesleki eğitim sınav ve belgelendirme uygulamaları iş tanımından meslek 

standardına, meslek standardından mesleki yeterliliğe, Mesleki Yeterlilikten eğitim programları müfredatına, 

eğitim programlarından sınav materyaline ve sınav ve belgelendirme merkezine dönüşen bir yapıda değildir.  

 

Proje hedef kitlesi sektörün tüm taraflarını kapsayan katılımcı bir anlayışla dizayn edilmiştir. 

 
HAK-İŞ/ Çelik-İş Sendikasının Mesleki Yeterlilik Kurumu Bünyesinde Yaptığı 

Çalışmalar 

Türkiye’de meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını 

belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri 

yürütmek üzere 21.09.2006 tarih ve 5544 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur.  

 

MYK’nın temel görevi; Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmektir. 

Konfederasyonumuz yürüttüğü AB projeleri ile aynı zamanda sosyal taraf olarak Kurum’un bu temel görevini 

sahiplenmekte ve desteklemektedir.  

 

MYK kurulmasını yıllardır savunan ve her ortamda konun önemini dillendiren HAK-İŞ bu anlamda Kanun 

çıkmadan önce hem oluşturulacak kurumla ilgili ön hazırlığını yapmış, kanun çıktıktan sonra ise kurumla ilgili 

üyelerinin bilgilendirilmesi çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.  

 

HAK-İŞ aynı zamanda MYK yönetim Kurulunda iki dönemdir İşçi Gurubunu temsil etmektedir.   

 
HAK-İŞ /ÇELİK-İŞ MYK ile 12 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı 

Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalamıştır. 

 
Protokol kapsamında HAK-İŞ 24 dalda ve 41 seviyede meslek standardı hazırlayacaktır.   

 
Bu çerçevede aşağıda belirtilen  dal ve seviyelerde hazırlanan ulusal meslek standartları çalışmaları 

tamamlanmış olup Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

 
 Refrakterci - Seviye 3 ve 4 

 Konverterci  Operatörü - Seviye 4 ve 5 

 Ark Ocağı Operatörü - Seviye 4 ve 5 

 Sürekli Dökümcü - Seviye 4 ve 5 

 Frezeci - Seviye 3 ve 4 

 Yüksek Fırın İşçisi ve Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Seviye 3-4 

 Hidrolik-Pnomatikçi – Seviye 4 ve 5 
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Ayrıca aşağıda belirtilen dal ve seviyelerde hazırlanan ulusal meslek standartları çalışma aşamasında olup 

sonuçlanmak üzeredir. 

 

- Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi / 3-4 

- Metal Doğrultma İşçisi /3 

- Boru Makinesi Operatörü/4-5 

- Metal Yüzey Kaplamacısı / 4-5 

- Kok Yan Ürünler İşçisi /5 

- Kok Fırın arabacısı / 4 

- Kok Batarya İşçisi / 5 

- Gezer Köprülü Vinç Operatörü / 3-4 

- Kumlama Tezgah İşçisi / 3-4 

- Vargel Tezgah İşçisi 3 

- Elektro Erozyon Tezgah İşçisi /4-5 

- Eloksalcı / 4-5 

- Metal Ekstrüzyon Profil İşçisi / 3-4 

- Çelik Konstrüksiyon Üretim İşçisi / 4-5 

 

Bunun yanında Konfederasyonumuz yeterlilik hazırlama çalışmaları kapsamında MYK ile Refrakterci (4-5) , 

Ark Ocağı Operatörü( 4-5), Sürekli Dökümcü( 4-5), Gezer Köprülü Vinç Operatörü( 3-4), Frezeci( 3-4), Çelik 

Konstrüksiyon Üretim İşçisi ( 4-5), Hidrolik-Pnömatikçi ( 4-5), Metal Yüzey Kaplamacısı ( 4-5) mesleklerinin 

belirtilen seviyelerine ilişkin Ulusal Yeterlilikleri hazırlamak üzere MYK ile Protokol imzalamıştır.   
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YETERLİLİK HAZIRLAMA BAŞVURUSUNDA BULUNULAN 

MESLEKLER 

 

Hak-İş Konfederasyonu Metal Sektörü yanında MYK bünyesinde oluşturulan; 

 

 Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri  

 Bilişim Teknolojileri  

 Elektrik ve Elektronik  

 Medya, İletişim, Yayıncılık  

 Ticaret (Satış ve Pazarlama)  

 Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 

 Toplumsal ve Kişisel Hizmetler  

 Cam, Çimento, Toprak 

 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme  

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler  

 Metal  

 Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri  

 Tekstil, Hazır Giyim, Deri  

 Otomotiv Sektör Komitesi 

 Enerji  

 İnşaat  

 
Gibi sektör komitelerinde yer almaktadır. Komitelerde ulusal meslek standartlarının hazırlanması sürecinde 

aktif rol üstlenmektedir.  

Yeterliliğin 

Adı 
Seviyesi 

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden 

Meslek Standardı, Meslek 

Standardı Birimleri/Görevleri Veya 

Yeterlilik Birimleri 

Yeterliliğin İlgili 

Olduğu Sektör 

Refrakterci 4-5 

Refrakterci Meslek Standardi 

11UMS0125-3 

11UMS0125-4 

Metal Sektörü 

Ark Ocaği Operatörü 4-5 

Ark Ocaği Operatörü Meslek 

Standardi 

11UMS0123-4 

/11UMS0123- 

Metal Sektörü 

Sürekli Dökümcü 4-5 

Sürekli Dökümcü Meslek 

Standardi 

11UMS0126-4 

11UMS0126-5 

Metal Sektörü 

Gezer Köprülü Vinç Operatörü 3-4 
Meslek Standardi Öntaslak 

Halinde 
Tüm Sektörler 

Frezeci 3-4 
Myk Metal Sektörü Komitesinde 

Çalişildi 
Metal Sektörü 

Çelik Konstrüksiyon Üretim 

Işçisi 
4-5 Görüşler Yansitildi Metal Sektörü 

Hidrolik-Pnömatikçi 4-5 Görüşler Yansitildi Tüm Sektörler 

Metal Yüzey Kaplamacisi 4-5 
Meslek Standardi Öntaslak 

Halinde 
Metal Sektörü 

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/685-aac-ler-kait-ve-kait-ueruenler-sektoer-komtes
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/533-blm-teknolojler-sektoer-komtes
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/535-elektrk-ve-elektronk-sektoer-komtes
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/534-medya-letm-yayincilik-sektoer-komtes
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/536-tcaret-sati-ve-pazarlama-sektoer-komtes
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/159-kimya-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/513-toplumsal-ve-kisisel-hizmetler
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/158-cam-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/157-ulastirma-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/156-saglik-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/155-metal-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/154-turizm-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/98-tekstil-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/97-otomativ-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/90-enerji-sektor-komitesi
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/89-insaat-sektor-komitesi


1341 
 

 

Meslek standartlarının belirlenmesinde işyeri uygulamaları ve ihtiyaçları konusunda, söz konusu iş için 

gerekli bilgi, beceri, davranış ve tavır konusundaki hususlarda destek vermektedir.  

 

Ayrıca üyelerimizin mesleki yeterliklerini belgelendirmesi, becerilerini güncelleştirerek birden fazla yeterliliğe 

sahip olması konularında çalışmalarımızı programlı bir biçimde yürüterek örgütlü olunan işyerlerindeki tüm 

çalışanların uluslararası düzeyde geçerli bir belge veya sertifika ile mesleki yeterliğinin belgelemesini 

sağlamaya yönelik altyapı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
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ÖZET 
 
Özgül kesme direnci, malzemelerin işlenebilirliğini belirleyen faktörlerden birisidir. Bu çalışmada, AISI 
40CrMnMoS86 (DIN 1.2312), plastik kalıp çeliğinin işlenmesi sırasında oluşan kesme kuvvetlerinin 
deneysel olarak ölçülmesi ve kesme şartlarındaki değişime göre özgül kesme direncinin (ks

Anahtar Kelimeler : Özgül kesme direnci, Kesme kuvveti, Kesme parametreleri, Tornalama, DIN 
1.2312 

) 
hesaplanması amaçlamıştır. DIN 1.2312 çeliği üzerinde CNC torna tezgahında işleme deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, ISO 1832’ye uygun olarak 75° yanaşma açılı takım tutucu ile SNMG 
120408-QM formundaki kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür kesici takımlar kullanılmıştır. Kesme 
parametresi olarak, dört farklı kesme hızı (kaplamalı uçlar için 175, 225, 275, 325 m/dak - kaplamasız 
uçlar için 75, 125, 175, 225 m/dak) üç farklı ilerleme (0,1–0,25-0,4 mm/dev) ve üç farklı kesme derinliği 
(1–1,75–2,5mm) seçilmiştir. Kesme kuvvetleri Kistler 9257B tipi dinamometre yardımıyla ölçülmüştür. 
Deneyler sonucunda elde edilen esas kesme kuvveti değerleri Kienzle formülünde yerine konularak 
özgül kesme direnci hesaplanmıştır. 
 

 
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SPECIFIC CUTTING RESISTANCE 

FOR PLASTIC MOULD STEELS 
 

ABSTRACT 
 
Specific cutting resistance is one of the factors which determine the machinability of the 
materials. This study was carried out to purpose calculating the specific cutting resistance (ks

Key Words: Specific cutting resistance, Cutting force, Cutting parameters, Turning, DIN 1.2312 

) 
relevant to the changes in cutting parameters experimental measurement of cutting parameters 
and the cutting forces occurred during machining of plastic mold steels. The machining 
experiments were performed on CNC lathe for DIN 1.2312 plastic mold steel. The coated and 
uncoated cementit carbide cutting tools which have SNMG 120408-QM form with a 75° 
approaching angle according to ISO 1832 were used in the experiments. Four different cutting 
speed (for coated tools 175, 225, 275, 325 m/min - for uncoated tools 75, 125, 175, 225 m/min, 
three different feed rate (0,1-0,25-0,4 mm/rev) and three different depth of cut (1, 1,75, 2,5 mm) 
were selected as cutting parameters. Cutting forces were measured by using Kistler 9257 B type 
dynamometer. Specific cutting resistance was calculated by implementing into the Kienzle 
equation of main cutting force values obtained based on the results of experiments. 
 

 
 

1. GİRİŞ 
 
Kesici takıma uygulanan kuvvetlerin yeterli olması halinde gerçekleşen talaş kaldırma mekaniği, belirli 
boyut, şekil ve yüzey kalitesine sahip bir parça meydana getirmek için ucu keskin bir takımla ve güç 
kullanarak, iş parçası üzerinden tabaka şeklinde malzeme kaldırma işlemidir [1]. 
 
Günümüz imalat sanayisinde kullanılan pek çok makine parçasının formu, farklı takım tezgahları 
(torna, freze, matkap, taşlama vb.) ve farklı kesici takımlar kullanılarak işlenmektedir. Ham parçadaki 

mailto:nafizyasar@karabuk.edu.tr�
mailto:khabali@gazi.edu.tr�
mailto:mgunay@karabuk.edu.tr�
mailto:mboy@karabuk.edu.tr�
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fazlalıklar, takım tezgâhına bağlanmış bu takım ile “talaş kaldırarak” alınır. Malzemeden talaş 
kaldırılması, takım kesici ucunun/kenarının iş parçası yüzeyine temas etmesi ve bu etki bölgesinde, 
talaş kaldırma enerjisinin talaşın kaldırıldığı tezgâhtan iş parçasına iletilmesi ile sağlanır. Bu sebeple 
“takım tezgâhı–kesici takım–iş parçası malzemesi” üçgeni arasındaki ilişki çok iyi kurulmalı ve “kesme 
parametreleri” dediğimiz bu ilişkiyi şekillendiren değişkenlerin iyi değerlendirilmesiyle, talaş kaldırma 
işlemi çok daha verimli ve ekonomik olmakla kalmayacak, çok daha güvenilir ve sürekli bir işlem halini 
alacaktır [2,3]. 
 
Talaşlı imalat işlemlerinde (tornalama, frezeleme, delme, taşlama vb.) üretilen makina parçalarında 
kalitenin artırılması ve maliyetin düşürülmesine yönelik yapılan çalışmalarda kesme kuvvetlerinin 
tespiti ve analiz edilmesi önemli bir yer tutmaktadır [4]. Birim alandaki malzemeyi kaldırmak için gerekli 
olan kesme kuvveti olarak tanımlanan özgül kesme direnci, esas kesme kuvvetine doğrudan etki eden 
faktördür. Kienzle’ ye göre esas kesme kuvveti, talaş kesiti ile işlenen malzemenin Özgül kesme 
direncinin çarpımı esasına dayanır [5].   
 
Bu çalışmada, BSD torna tezgahında plastik kalıp imalat sanayisinde yoğun olarak kullanılan AISI 
40CrMnMoS86 (DIN 1.2312) malzemesinin işlenmesi sırasında oluşan kesme kuvvetlerinin 
dinamometre yardımıyla ölçülmesi ve deneysel sonuçlar ışığında Kienzle eşitliğinden yararlanılarak 
özgül kesme direncinin hesaplanması hedeflenmiştir.  
 

2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Deney Düzeneği 
 
Deneylerde, üç kesme kuvveti bileşenini (Fc, F f  ve Fp

 

iş parçası 

kesici 
takım 

9257B 
dinamometre 

CIO DAS 1602/12 
veri alma kartı 

JOHNFORD T35 
CNC Torna Tezgahı 

5019B130 Multichannel 
Charge Amplifier Dynoware 

yazılım 

Fx 
Fy 

Fz 

) ölçme kapasitesine sahip Kistler 9257 B tipi 
dinamometre kullanılmıştır. Dinamometre tarafından hissedilen kesme kuvveti verileri (gerilim 
değerleri) Kistler Type 5019B130 Multichannel Charge Amplifier (yükselteç) yardımıyla Type 2855A3 
A/D Board CIO-DAS 1602/12 veri alma kartı ve Kistler Type 2825A1-2 Dynoware yazılımı kullanılarak 
bilgisayar ortamına alınmıştır. Dinamometrenin tezgaha bağlantısı ve deney düzeneği şematik olarak 
Şekil 1’ de gösterilmiştir [6]. 
 

 
 

Şekil 1. Kesme deneyleri için hazırlanan deney düzeneği 
 
2.2. Deney Numuneleri 
 
Deneysel çalışmalarda iş parçası malzemesi olarak, plastik kalıp imalat sanayisinde kullanılan AISI 
40CrMnMoS86 (DIN 1.2312) takım çeliği kullanılmıştır. Seçilen iş parçası malzemesinden 2 adet 
numune kullanılmış olup, standart ölçüleri başlangıçta Ø60×400 mm boyutlarındadır. Deneylerde 
kullanılan malzemenin kimyasal bileşimi ve sertlik değeri (Brinell Sertlik Değeri_BSD) Tablo 1’de 
verilmiştir. Deney numuneleri, CNC Torna tezgâhında rahatlıkla işlenebilmesi amacıyla önce üniversal 
torna tezgâhında 2 mm kesme derinliğinde kaba ve kademeli tornalama işlemine tabi tutulmuş ve dış 
yüzeydeki olumsuzluklar giderilerek her numuneye punta deliği açılmıştır. 
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Tablo 1. Deney numunelerinin kimyasal bileşimi ve sertlikleri 
 

Malzeme C Si Mn Cr S Mo Ni P BSD 

DIN 1.2312 0,40 0,30 1,49 1,89 0,1 0,19 - 0,024 335 

 
2.3. Kesici Takım ve Kesme Parametreleri 
 
Deneylerde, ISO 3685’te belirtilen deney şartlarına uygun olarak SANDVIK firmasına ait kesici takım 
uç yarıçapı (r) 0,8 olan SNMG formundaki kaplamalı (SNMG 120408-QM GC4225) karbür ve 
kaplamasız (SNMG 120408-QM H13A) sementit karbür kesici takımlar kullanılmıştır. QM talaş kırıcı 
geometrisine sahip bu kesici takımlar, PSBNR 2525M12 formundaki takım tutucu (χ = 75º) ile CNC 
torna tezgahına rijit bir şekilde bağlanmıştır.  
 
Kesme parametreleri, takım üretici firmasının (SANDVIK) önerileri ve ISO 3685’deki şartlar dikkate 
alınarak dört farklı kesme hızı, üç farklı ilerleme miktarı ve üç farklı kesme derinliği değerleri olarak 
belirlenmiştir (Tablo 2)  
 

Tablo 2. Kesme parametreleri 
  

 
SNMG 12 04 08-QM 4225 

Kaplamalı  
SNMG 12 04 08-QM H13A 

Kaplamasız 

Kesme Hızları (mm/dak)        175 – 225 – 275 - 325 75 – 125 – 175 - 225 

İlerleme Miktarı (mm/dev) 0,1 – 0,25 – 0,4 0,1 – 0,25 – 0,4 

Kesme Derinliği (mm) 1,0 – 1,75 – 2,5 1,0 – 1,75 – 2,5 

 
2.4. Esas kesme kuvvetinin hesaplanması 
 
Talaşlı imalatta takım tezgâhlarının pek çoğu için esas kesme kuvveti birinci derecede önemli olup, 
kesme gücünü hesaplamak için kullanılır. Kienzle’ye göre esas kesme kuvveti (Fc), talaş kesiti ile 
işlenen malzemenin özgül kesme direncinin (kS

skAFc ×=

) çarpımı esasına dayanır [5]. Formül de (Eş.1) şu 
şekildedir; 
 

                      (Eş.1) 

 
Bu hesaplamada, talaş geometrisi de büyük önem taşımaktadır. Talaş kesitini belirleyen en önemli 
faktör Şekil 2’de gösterilen kesici takım yanaşma açısı (Kr)’dır [2]. 
 
 

 
Şekil 2. Talaş kesitinin yanaşma açısı ile ilişkisi [2]. 
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Talaş kesit alanı için A0 = a . f veya A0 = b . h yazılabilir. Kesme kenarı açısı; sin Kr = (h/f) olduğuna 
göre b ve h için sırasıyla; b = a / sin Kr ve h = f . sin Kr bağıntıları yazılabilir. Şekil 2’ deki taralı alan, 
talaş kesitini ifade ettiğinden; Kr =90° olması halinde, kesit dikdörtgen (A0 = a . f) ve Kr < 90° halinde 
ise kesit paralel kenar şeklinde olacaktır (A0

 
Yapılan pek çok deneysel araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, talaş kaldırma sırasında F

= b . h) [6]. 

C‘yi 
etkileyen değişik faktörler söz konusudur. Bunların en önemlileri; kesme hızı faktörü (kV), talaş açısı 
faktörü (kγ), takımın aşınma faktörü (kα), takım malzemesi faktörü (k t

100
5.1Ck γ−

=γ

) biçiminde sıralanabilir[2].  
 
Talaş açısı düzeltme faktörü deneysel olarak elde edilmiş olup, eşitlik 2 ile hesaplanabilir. 
 

                     (Eş.2) 

 
Burada, 

γ: takımın efektif talaş açısı, C: talaş açısı sabittir. 
C değerleri, çelik malzemenin işlenmesi için 109, döküm ve benzeri diğer malzemeler için 103 olarak 
alınmaktadır [5]. 
 
Kullanılan takımın yeni (yeni bilenmiş) veya aşınmış olması da esas kesme kuvvetinin değişmesine 
sebep olacaktır. Yıpranmış veya ömrünün doldurmuş takımlarda FC önemli ölçüde büyüyecektir. Buna 
bağlı olarak, takım aşınması düzeltme faktörü (kα); 

 

Yeni ve yeni bilenmiş takımlarda              kα = 1 ∼ 1,01 

Yıpranmış veya ömrünü tamamlamış takımlarda      kα = 1,3 ∼ 1,5’ dir. 
 
Takım malzemesi faktörü (k t

tavsc kkkkAF ×××××= γk

), takım malzemesi ve işleme biçimine göre 1 olarak alınmıştır. Kesme 
hızı faktörü ise kesme hızı değerlerine göre tablodan seçilmiştir [2] 
 
 Bu faktörler de dikkate alınarak aşağıdaki eşitlikteki esas kesme kuvveti eşitliği (Eş. 3) elde edilmiştir. 
 

                 (Eş.3) 

 
Talaş kaldırma esnasında oluşan kuvvetlerin tayini için ampirik ifadeler çeşitli araştırmalar sonucu 
ortaya konulmuş olmakla beraber, bu kuvvetlerin ölçülerek belirlenmesi en etkili yoldur. Bu çalışmada, 
deneysel olarak ölçülen FC

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 değerleri ve diğer faktörler dikkate alınarak (Eş.3) ile özgül kesme direnci 
hesaplanmıştır. 
 

 
AISI 40CrMnMoS86 (DIN 1.2312) iş parçası üzerinde toplam 72 adet kesme deneyi 
gerçekleştirilmiştir. Kistler 9257B dinamometre yardımıyla kesme kuvvetleri (Ff, Fp, Fc

3.1. FC ve kS’ nin değerlendirilmesi 

) eş zamanlı 
olarak ölçülmüştür. Kesme deneyleri sonrasında, kesme kuvvetlerinin kararlı olduğu bölgenin 
başlangıç ve bitiş değerleri esas alınarak, her bir kesme deneyindeki kesme kuvvetleri için ortalama 
değerler belirlenmiştir. Kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği, talaş açısı ve kesici takım uç yarıçapı 
(sırasıyla V, f, a, γ, r) olmak üzere kesme parametrelerindeki değişimlerin kesme kuvvetleri üzerindeki 
etkileri, her bir kesici takım için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  
 

 
Kaplamasız QM talaş kırıcı formuna sahip kesici takım kullanılarak gerçekleştirilen kesme deneyleri 
neticesinde ölçülen kesme kuvvetleri sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de grafik olarak verilmiştir.  
 
Şekil 3’de, AISI 40CrMnMoS86 (DIN 1.2312) malzemenin işlenmesinde esas kesme kuvvetinin, 
ilerleme ve kesme hızının artışına bağlı olarak değişimi görülmektedir. İlerleme miktarının 0,1 
mm/dev’den 0,25 mm/dev’e arttırıldığında kesme kuvvetinde ~ %76 ila %97’lik bir artış olurken, 
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ilerleme 0,25 mm/dev’ den 0,4 mm/dev’e arttırıldığında ~ %38 ila %47’lik bir artış olduğu tespit 
edilmiştir. 1,75 mm kesme derinliğinde işlenmesinde belirlenen FC değerlerinin değişimi, ilerleme 
miktarının 0,1 mm/dev’den 0,25 mm/dev’e arttırıldığında, kesme kuvvetinde ~%80 ila %102’lik bir artış 
olurken, ilerleme 0,25 mm/dev’ den 0,4 mm/dev’ e arttırıldığında ~%46 ila %48’lik bir artış olduğu 
saptanmıştır. Kesme derinliğinin 2,5 mm’ye çıkarılması ile elde edilen FC değerleri ise ilerleme 
miktarının 0,1 mm/dev’den 0,25 mm/dev’e arttırıldığında esas kesme kuvvetinde ~ %83 ila %105’lik bir 
artış olurken, ilerleme 0,25 mm/dev’den 0,4 mm/dev’e arttırıldığında ~ %42 ila %53’lük bir artış olduğu 
belirlenmiştir.  
 

 
 

Şekil 3. Kaplamasız kesici için esas kesme kuvveti (Fc) değişimi 
 
DIN 1.2312 çeliğinin işlenmesinde oluşan esas kesme kuvvetinin, ilerleme ve kesme hızına bağlı 
olarak değişimi Şekil 4’de görülmektedir. İlerleme miktarının 0,1 mm/dev’den 0,25 mm/dev’e 
arttırıldığında kesme kuvvetinde ~ %84 ila %91’lik bir artış olurken, ilerleme 0,25 mm/dev’den 0,4 
mm/dev’e arttırıldığında ~ %39 ila %42’lik bir artış olmuştur. Kesme derinliğinin 1,75 mm’ye 
çıkarılması ile gerçekleştirilen deneylerde ölçülen Fc değerleri, ilerleme miktarının 0,1 mm/dev’den 
0,25 mm/dev’e arttırıldığında esas kesme kuvvetinde ~ %81 ila %92’lik bir artış olurken, ilerleme 0,25 
mm/dev’den 0,4 mm/dev’e arttırıldığında ~ %48 ila %50’lik bir artış olduğu saptanmıştır. 2,5mm kesme 
derinliğinde işlenmesinde belirlenen Fc değerlerinin değişimi, ilerleme miktarının 0,1 mm/dev’den 0,25 
mm/dev’e arttırıldığında, kesme kuvvetinde ~ %92 ila %95’lik bir artış olurken, ilerleme 0,25 
mm/dev’den 0,4 mm/dev’e arttırıldığında ~ %43 ila %45’lik bir artış meydana gelmiştir. 
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Şekil 4. Kaplamalı kesici için esas kesme kuvveti (Fc) değişimi 

Genel olarak, her iki kesici takım için kesme derinliğinin artması ile kesme kuvvetinin arttığı tespit 
edilmiştir. Kesme derinliğinin artması ile kesme kuvvetlerindeki artış, talaş kesit alanının artmasına 
atfedilebilir. İlerlemeye bağlı olarak kesme kuvvetlerindeki değişim incelendiğinde, ilerlemenin artması 
ile kesme kuvvetlerinde belirgin bir artış görülmektedir [7,8]. Bu bağlamda, ilerleme miktarının kesme 
kuvveti üzerinde daha etkili olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan, literatürde ilerleme ve 
kesme derinliğinin artmasıyla kesme bölgesinde sıcaklığın arttığından bahsedilmektedir. Kesme 
anında meydana gelen ısının artışıyla kaplamalı kesicilerin kesme performansının arttığı bilinmektedir.  
Kaplamasız kesicilerde tüm kesme parametrelerine göre bir değerlendirme yapıldığında; özgül kesme 
direncinin en büyük değerinin f=0,1mm/dev’de, en küçük değerinin ise f=0,4 mm/dev’de olduğu 
görülmektedir. ks değerlerinin kesme şartlarına göre değişimi genel olarak değerlendirildiğinde; sabit 
kesme derinliğinde ilerlemenin artmasıyla özgül kesme direncinin yakın değerlerde değiştiği, sabit 
ilerleme ve artan kesme derinliğinde ise özgül kesme direncinin (ks) logaritmik olarak azaldığı tespit 
edilmiştir.  
 
Kaplamalı kesiciler için düşük kesme derinliği ve düşük ilerlemede ölçülen kesme kuvvetlerinin 
kaplamasız kesici takımlarda ölçülen kuvvetlere göre daha düşük çıkması gerekirken, beklenilen 
değerlerin elde edilmediği tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak, kısmen kaplamalı kesicilerin gerçek 
performanslarına ancak, yüksek ilerleme ve kesme derinliklerinde meydana gelen yüksek sıcaklığa 
bağlı olarak takım-talaş ara yüzeyinde oluşan düşük sürtünme direncini göstermek mümkündür [9,10]. 
Kesme hızındaki 50 m/dak’lık artışlarla beraber esas kesme kuvveti (Fc) değerlendirildiğinde, kesme 
kuvvetinde bir azalmanın olduğu görülmüştür. Bu durum, malzemenin plastik deformasyonu için ihtiyaç 
duyulan enerjinin yeterli bir düzeye ulaşmasına ve dolayısıyla takım-talaş arasındaki sürtünmenin 
azalmasına ve oluşan talaşın akma bölgesinden daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasına atfedilebilir 
[4,10,11]. 
 
Deneysel olarak ölçülen kesme kuvveti değerleri Kienzle (Eş. 3) formülünde yerine yazılarak özgül 
kesme kuvvetleri (ks) hesaplanmış olup, kaplamasız ve kaplamalı kesiciler için Şekil 5 ve Şekil 6’da 
sırasıyla grafik olarak verilmiştir. Kaplamasız kesici takımlar için elde edilen özgül kesme dirençlerinin 
kaplamasız kesici takıma göre daha düşük olduğu görülmektedir (Şekil5 ve 6). Bunun nedeni olarak 
kaplamalı kesici takımdaki TiN katmanının takım-talaş ara yüzeyindeki sürtünmeyi azaltması 
gösterilebilir [7,12]. 
 

 
 

Şekil 5. Kaplamasız kesici için özgül kesme direnci (ks) değişimi 
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Şekil 6. Kaplamalı kesici için özgül kesme direnci (ks) değişimi 
 
3.2. Kaplamalı ve kaplamasız kesici takımlar için ks değerlendirilmesi 
 
Kesici takımlar için sabit kesme hızında ilerleme arttığında özgül kesme direncinin azaldığı 
görülmektedir. Bu sonuç, artan ilerleme miktarının takım-talaş ara yüzeyindeki sürtünmeyi azaltmasına 
ve artan kesme hızının birinci deformasyon bölgesindeki sıcaklığı artırmasına atfedilebilir [13]. Ayrıca, 
kesme hızının 175 m/dak’dan 225 m/dak’a artmasıyla, sabit ilerlemede kaplamasız ve kaplamalı 
kesiciler için özgül kesme direnci azalmıştır. 
 
Kaplamalı kesici takımın kaplamasız kesici takıma göre özgül kesme kuvvetlerindeki değişimin negatif 
olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bunun nedeni olarak kaplamalı kesici takımdaki TİN katmanının 
takım-talaş ara yüzeyindeki sürtünmeyi azaltması gösterilebilir [7,9]. Kaplamasız ve kaplamalı kesici 
için özgül kesme direncinin, ilerleme ve kesme hızı arttıkça azaldığı görülmektedir. Ancak kaplamalı 
kesici takımlar için kesme parametrelerinin değişimine göre özgül kesme direncindeki azalma, 
kaplamasız kesici takımlara göre daha fazladır. Bu sonuç kaplamalı kesici takımların ısıl iletkenlik 
katsayısının yüksek olmasına atfedilebilir [14]. 
 
Tablo 3. DIN 1.2312 malzeme için esas kesme kuvvetinin değişimi 
 

Kesme Hızı 
V (m/dak) 

İlerleme 
f (mm/dev) 

Kesme Derinliği 
a (mm) 

Özgül Kesme Direnci ks 
(N/mm

2 Değişim 
% 

) 

Kaplamasız Kaplamalı 

175 

0,1 

1 

3124 2813 -9.95 

0,25 2343 2074 -11.48 

0,4 2033 1853 -8.85 

225 

0,1 

1 

2858 2736 -4.26 

0,25 2254 2063 -8.47 

0,4 2017 1831 -9.93 

175 

0,1 

1,75 

2744 2606 -5.02 

0,25 2142 2008 -6.25 

0,4 1992 1893 -4.99 

225 
0,1 

1,75 
2679 2602 -2.87 

0,25 2170 1988 -8.38 
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0,4 1996 1851 -7.26 

175 

0,1 

2,5 

2527 2450 -3.04 

0,25 2073 1911 -7.81 

0,4 1846 1731 -6.22 

225 

0,1 

2,5 

2524 
 

2447 -3.05 

0,25 2030 1908 -6.00 

0,4 1841 1723 -6.40 

 
 
İş parçası malzemelerinin işlenebilirlik özelliklerinin iyileştirilmesi için kesici takımlar, CVD veya PVD 
yöntemiyle, nitrürler (TiN, TiAlN, CrN), karbürler (TiC, CrC, WC/C) oksitler (Al2O3) ile kaplanmaktadır 
[15]. Buradan, malzemelerin kesilmeye karşı gösterdikleri özgül kesme direnci (ks)’nin kaplamasız 
kesicilere göre kaplamalı kesicilerde daha düşük değerde çıkması kaplama malzemelerinin yüksek 
aşınma direnci, kaplama sertliği ve düşük sürtünme katsayısına bağlanabilir [9,16].  
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Talaş kaldırma işlemlerinde, malzemelerin kesilmeye karşı gösterdikleri özgül kesme direnci (ks); 
kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği, talaş açısı gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Aynı zamanda 
kesici takımın fiziksel özellikleri de ks üzerinde etkili olmaktadır. AISI 40CrMnMoS86 (DIN 1.2312)  
çeliğinin özgül kesme dirençlerinin bulunması için yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve 
öneriler aşağıda verilmiştir: 
 
- DIN 1.2312 malzeme için kaplamalı kesicilerde özgül kesme kuvvetinin en yüksek değeri 1 mm 

kesme derinliği, 0,1 mm/dev ilerleme ve 175 m/min kesme hızında 2814 N/mm2, en küçük değer 
ise 2,5 mm kesme derinliği, 0,4 mm/rev ilerleme ve 325 m/min kesme hızında 1716 N/mm2 olarak 
hesaplanmıştır. 

 
- DIN 1.2312 malzeme için kaplamasız kesicilerde özgül kesme kuvvetinin en yüksek değeri 1 mm 

kesme derinliği, 0,1 mm/rev ilerleme ve 125 m/min kesme hızında 3132 N/mm2, en küçük değer 
ise 2,5 mm kesme derinliği, 0,4 mm/rev ilerleme ve 75 m/min kesme hızında, 1792 N/mm

2

 

 olarak 
hesaplanmıştır. 

- Özgül kesme direncinin tahmini için bir matematiksel model oluşturulabilir. 
 
- Farklı takım kaplamaları kullanılarak yapılacak deneysel çalışmalarda elde edilen veriler ile 

kaplama kalitelerinin optimizasyonu gerçekleştirilebilir. 
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