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SUNUŞ

Çağımızda iletişim ve küreselleşme tüm dünyayı kapsamakta, endüstri toplumunun emek yoğun teknolojilerinden
ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları Ülke Sanayiimizi, Demir-Çelik sektörünü ve dolayısı ile Çemtaş’ı da
etkilemektedir.
Demir-Çelik sektörü dünya sanayisinin toplam gelişmesi ve ülkelerin kalkınmasında öncülük etmekle birlikte, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde diğer sanayiler açısından itici güç olmasından dolayı temel sanayi kolu olma
özelliğini de sürdürmektedir. Vasıflı çelik ise, sanayileşen ülkenin temel tüketim malzemesi olması, makine imalat,
otomotiv, uzay, havacılık ve savunma sanayi gibi tüm sanayi dallarında kullanılması nedeniyle sanayileşmenin ana
hammaddesini oluşturmaktadır. Ülke sanayiinin gelişmesinde vasıflı çelik üretimi, uygun çelik seçimi, uygun prosesler sonrası kullanımı büyük önem taşımakta; yeni ve değişen teknolojilerin takip edilmesi, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine daha çok zaman ve işgücü ayırılması büyük önem taşımaktadır.
Çemtaş’ta Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem; vasıflı çelik üreticisi olarak sürekli dinamik ve yenilikçi kalmak ve
yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile mevcut bilgi birikimlerinin, yeni teknoloji ve yöntemlerin üretime
aktarılmasına imkân sağlamak şeklinde ifade edilebilir. Çemtaş’ın, uzun yıllardır Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı-TEYDEB/TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV destekli projelerin yanında,
müşterileriyle ortak yeni kalite, kompozisyon geliştirme, hafifletme, performans arttırma vb. konularda da araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini kapsayan çalışmaları sürmektedir. Yapılan bu çalışmaların birçoğu, üniversiteler ile iş
birlikleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarının lisansüstü eğitimlerini de destekleyen Çemtaş, 26 Kasım
2015 tarihinde Türkiye’nin 222. Ar-Ge merkezi olmuştur.
Ar-Ge bölümümüzün; ilki bu kitapçık ile başlayan “Teknik Yayınlar” çalışmalarının içerik ve niteliği ile sanayileşen
ve üreten bir ülke çabalarımıza katkıda bulunacağına inanıyorum.
Saygılarımla.
Nuri ÖZDEMİREL
Çemtaş A.Ş
Genel Müdür
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HAKKIMIZDA
ÇEMTAŞ; Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 101 dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet göstermek üzere 27.01.1970 tarihinde, Bursalı sanayici, iş
adamı, küçük sanatkâr ve halk girişimcilerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. 1995 yılından itibaren hisseleri borsada işlem gören ÇEMTAŞ’ın
başlangıçtaki kurucu ortak sayısı 863 iken bugün ortak sayısı 5.000’in üzerine çıkmıştır.
Sektöründe öncü ÇEMTAŞ, “Ark Ocaklı Vasıflı Çelik Üreticisi” olarak 180.000 ton/yıl çelikhane, 220.000 ton/yıl haddehane kapasitesi ile müşteri
talepleri doğrultusunda, EN, DIN, AISI, SAE, ASTM normlarına ve özel şartnamelere uygun vasıflı çelik üretmektedir.
ÇEMTAŞ bünyesinde yapı çelikleri, karbon çelikleri, civatalık çelikler, sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, soğuk iş takım çelikleri, borlu çelikler,
mikro alaşımlı çelikler, otomat çelikleri, paslanmaz çelikler ve yay çelikleri gibi farklı kalite gruplarında 300’den fazla farklı kalitede vasıflı çelik
üretilebilmektedir.
ÇEMTAŞ, vasıflı çelik ürünleri ile otomotiv yan sanayi, makine imalat sanayi, savunma sanayi firmaları başta olmak üzere birçok sektör ve firmaya hizmet ederken gerçekleştirdiği denge çubuğu yatırımı ile başta DAIMLER olmak üzere otomotiv ana sanayi firmalarının üretim hatlarına
seviye -1 tedarikçi olarak denge çubuğu sağlamaktadır.
Üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden ÇEMTAŞ kurulduğu günden bugüne geçen zaman içerisinde yapılan yatırımlar ile Dünya vasıflı çelik
sektöründe söz sahibi konuma ulaşmıştır.

MİSYONUMUZ
Piyasanın vasıflı çelik ve bundan üretilen otomotiv parça ihtiyacını karşılamaktır.

VİZYONUMUZ
Otomotiv ve makine imalat sanayilerinde, yurt içinde ve dışında, tercih edilen firma olmaktır.

ÜRÜNLERİMİZ

Yuvarlak
Kabuk Soyulmuş Yuvarlak
ø15 - 100 mm (EN 10060) ø13 - 80 mm (EN 10278)

Yaylık Lama
Profil A (EN 10092-1)

Yaylık Lama
Profil B (EN 10092-1)

Yaylık Lama
Profil C (EN 10092-1)

Denge Çubuğu
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ÇELİK ÜRETİM TESİSLERİMİZ

TAHRİBATSIZ MUAYENE HATLARI

180.000 ton /yıl sıvı çelik kapasitemiz ile 300’den fazla çelik kalitesinde 1.500’den fazla ebatta, vasıflı çelik üretiyoruz.

ø15 mm ile 100 mm arasındaki yuvarlak çubuklar tamamlama hatlarından geçerler.

Çelikhane ünitemizde, üretimin ilk aşaması 30 ton kapasiteli alttan döküm alma sistemine sahip elektrik ark ocağı ile başlamaktadır. Çelikhane
üretim prosesi 30 ton sıvı çelik kapasiteli pota ocağı ile devam eder. Potalarda hedef kimyasal analize göre alaşımlandırma ve sıvı çeliği döküm
sıcaklığına uygun ısıtma işlemleri uygulanır. Vakum ünitesi ise vasıflı çelik üretiminin en önemli aşamalarından birisidir. Sıvı çelik bünyesindeki
çözünmüş O2, H, N gazları çeliğin üretiminde hatalara sebep olan en önemli safsızlıkların başında gelmektedir. Bu gazlar, kalıntı oluşumundan
çatlak oluşumuna kadar birçok olumsuzluğa sebep verebilmektedir. Sıvı çelik içinde çözünmüş olarak bulunan bu gazları çelikten ayırmak; argon
gazı ile vakum altında etkili karıştırma uygulayarak sıvı çelik ile cürufun temasını sağlayıp, sıvı çelik bünyesinden kalıntıları uzaklaştırmak ve
etkili “S” gidermek için vakum işlemi uygulanır. Sürekli döküm ünitemizde, pota ocağında alaşımlanmış, rafine edilmiş sıvı çelik, sürekli döküm
prosesinde çağımızın son teknoloji uygulamalarından biri olan çift elektro-manyetik karıştırıcı kullanımı ile daha homojen mikro yapılı kütük
haline getirilir. Yüzey ve içyapı kalitesi geliştirilmiş kütükler; 140x140 mm, 160x160 mm ve 200x200 mm ebatlarında olmaktadır.

Tamamlama hatlarında, yuvarlak çubuklar ilk olarak kumlama makinasından geçirilerek yüzeyleri temizlenir. Yüzeyleri temizlenen çubuklar
doğrultma makinasında doğrultulurlar. Kumlama ve doğrultma işlemleri tamamlanan ø15 mm ile 100 mm arasındaki çubuklar tahribatsız muayene hatlarına alınırlar.

Üretimimizin 2. aşaması olan haddehane ünitemizde üretim saatte 50 ton kapasiteli otomatik atmosfer kontrollü yürüyen tabanlı fırında kütüklerin ısıtılması ile başlamaktadır. Isıtılan kütükler, tufal alma ünitemizden geçtikten sonra blok hadde kısmında ön şekillendirmeye tabi tutulur. Ön
şekillendirmenin ardından kontinü haddemizde ileri teknolojinin avantajları ile hassas toleranslarda malzeme üretilir. Haddeleme sonrasında
çubuklar hareketli, kısmi kapaklı soğutma ızgarasına düşerler. Kapak sistemi ve istifleme olanağı ile kontrollü soğutma sağlanmaktadır.

ÇEMTAŞ tahribatsız test ünitesinde entegre olarak yüzey ve iç hata kontrolü yapan 4 hat bulunmaktadır. Yüzey hata kontrol cihazı “Dr. Foerster”
marka olup, “Circoflux” adı ile anılmaktadır. İç hata test cihazı ise “GE Inspection Technologies” firmasının üretimi olup, ultrasonik test cihazı
olarak anılmaktadır. Tüm çubuklar yüzey ve iç hata testlerinin ardından seyyar spektrometre ile test edilirler. Bu test sayesinde malzemenin
kimyasal analiz uygunluğu 100% onaylanmaktadır.
ÇEMTAŞ laboratuvarları, uluslararası normlara ve müşteri şartnamelerine göre gerekli test ve analizleri yapacak şekilde son teknolojiye göre
donanımlıdır.

KALİTE SİSTEM BELGELERİMİZ
Kalite yolculuğuna 1994 yılında ISO 9002 kalite belgesini alarak başlayan ÇEMTAŞ günümüzde;

Üretilen çubuklar müşteri isteği doğrultusunda soğuk makas veya taşlı testere ile sipariş boyuna kesilirler. Yaylık lamalar gerekirse ısıl işlem
dışında ilave işleme tutulmaksızın göz ile yapılan yüzey çatlak kontrolünden sonra sevkiyata hazır hale gelirler.
ISO/TS 16949

DIN EN ISO 9001

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS 18001

Kalite sistem belgelerine sahiptir.
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DENGE ÇUBUĞU TESİSİMİZ

Sıcak haddelenmiş, kumlama ve doğrultma işlemleri tamamlanmış, tahribatsız muayene ünitesinde iç ve yüzey hata kontrolleri yapılmış ø15-82
mm arasındaki yuvarlak malzemeler kabuk soyma ve doğrultma - parlatma işlemleri için hazır hale gelir.

Vasıflı çelik sektöründe, dünya otomotiv ve makine sanayilerine hizmet veren ÇEMTAŞ, araç denge çubuğu üretimi ile otomotiv ana sanayi
firmalarına da hizmet etmektedir.

ÇEMTAŞ, SMS - SCHUMAG firmasının en son teknolojiyi kullanarak imal ettiği, kabuk soyma ve doğrultma makinelerine sahiptir. Kabuk soyma ve
doğrultma-parlatma hattı, malzeme yükleme kısmından doğrultma - parlatma makinesi çıkışına kadar tam otomatik olarak çalışır.

Denge çubuğu üretim hattımız 3.000 m2 kapalı alan içerisine modernize edilerek kurulmuş olup, denge çubuğu üretim hattımızda 13 mm – 80
mm çap aralığında kabuk soyulmuş malzemeden dolu tip denge çubuğu üretimi yapılabilmektedir.

Kabuk soyma ve doğrultma-parlatma makinelerinin çıkışında, DIN EN 10278 normunda h11, h9 çap toleransı, belirli koşullar sağlandığında ise
h8 çap toleransı garanti edilebilmektedir.

Çelik üretimindeki bilgi birikimimiz sayesinde müşterilerimiz için en uygun ham malzeme kalitesini önerebilmekteyiz. Sonlu elemanlar programı
ABAQUS ile desteklenen tecrübeli mühendislik departmanımız sayesinde müşterilerimize hem yeni denge çubuğu tasarımı hem de denge çubuğu
bağlantı elemanları (link, braket ve burç) tasarımları yapıyoruz.

Kabuk soyma makinesi çıkışında, yüzey hatalarından arındırılmış ø13-80 mm arasında malzeme elde edilir.

TAŞLAMA KALİTESİNDE DOĞRULTMA VE PARLATMA

Ayrıca, denge çubuğu üretimi için ihtiyaç duyulan kalıp tasarımını ve kalıp üretimini bünyemizde yapıyor olmamızın avantajı ile müşterilerimize
en hızlı şekilde, en düşük maliyetle seri üretime geçme imkânı sunuyoruz.

WRP 100 B hassas doğrultma – parlatma makinesi ile taşlama kalitesinde yüzey pürüzlülüğü ve 0,5 mm/m doğrusallık elde edilir.

YÜZEY HATA KONTROL TESTİ
Kabuk soyulmuş yuvarlak malzemeler boy kesmeden önce, müşterinin talebine göre yüzey hata kontrolü testine tabi tutulur.

BOY KESME
Kabuk soyma ve doğrultma - parlatma işlemi tamamlanan malzemelere isteğe göre boy kesme işlemi de yapılabilmektedir. Boy kesme işlemi NC
tip daire testere tezgâhında yapılmakta ve minimum 10 mm uzunluğunda parça hassas boy toleranslarında otomatik olarak kesilebilmektedir.

PAH KIRMA
Pah kırma işleminde, 30° – 45° – 60° açıda, 2 - 4 mm arasında pah kırılabilmektedir.
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Genellikle düşük miktarda karbon içeren, alaşımsız çeliklerdir. Kaynaklanabilirlik özellikleri ve ideal dayançları ile oldukça kullanışlılardır.
Dayanımın yüksek, ağırlığın az olması istenen uygulamalarda kullanılırlar. Cıvata, somun, yapı ve makine parçalarında tercih edilirler. Genellikle
yapı alanında kullanıldıklarından diğer çeliklere göre daha yüksek miktarlarda tüketilirler.
Alaşım elementi içermemeleri nedeniyle özellikleri karbon yüzdeleri tarafından kontrol edilir. Karbon tıpkı karbon çeliklerinde olduğu
gibi mekanik özelliklere etki eder. Karbon miktarındaki artış, süneklik ve tokluk gibi özelliklerini azaltırken, akma ve çekme dayançlarını ve
sertleşebilirliklerini artırır. Karbon oranı daha düşük çeliklerdir. Karbon oranı yüksek çeliklere göre daha fazla deforme edilebilirler.
Yapı çelikleri, alaşımsız ve düşük karbonlu olmaları nedeniyle düşük sertleşebilirlik değerlerine sahiptir bu nedenle ıslah işlemi sonucu
sertleştirilemezler. Isıl işlem olarak yalnızca yumuşatma ve gerilim giderme gibi işlemler uygulanabilir.
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Alaşım elementi içermeyen sadece az miktarda mangan, silisyum, kükürt ve fosfor gibi elementler bulunduran çeliklerdir. Mil, şaft, cıvata ve
somun gibi makine parçaları yapımında kullanılırlar.
Kimyasal kompozisyonları çok az miktarda element içerdiğinden, özellikleri karbon tarafından kontrol edilir. Karbon miktarındaki artış süneklik
ve tokluk gibi özelliklerini azaltırken, akma-çekme dayançlarını ve sertleşebilirliklerini artırır. Karbon oranı düşük olan karbon çelikleri, karbon
oranı yüksek karbon çeliklerine göre daha fazla deforme edilebilirler.
Bu çeliklerin özellikleri tıpkı ıslah çelikleri gibi ıslah işlemi ile değiştirilebilir. Ancak düşük ve orta karbonlu çeliklerin sertleşebilirliği düşük
olduğundan ıslah işlemi daha çok yüksek karbonlu çeliklere uygulanır.
Karbon çelikleri kompozisyonunda bulundurdukları karbon miktarına göre 3 sınıfa ayrılır;
Düşük karbonlu karbon çelikleri: %0.20 ye kadar karbon içeren karbon çelikleridir. Yapısında az karbon olduğundan yumuşak çelikler olarak
adlandırılabilirler. Akma ve çekme dayançları düşükken, süneklik ve tokluk gibi özellikleri yüksektir. Sertleşebilirlik özellikleri oldukça düşüktür.
Orta karbonlu karbon çelikleri: %0.20-0.60 arasında karbon içeren karbon çelikleridir. Orta seviyede akma - çekme dayancı, süneklik ve
tokluk gibi özelliklere sahiptirler. Orta seviyede karbon içerdikleri için yeterli seviyede sertleşebilirlik özellikleri vardır.
Yüksek karbonlu karbon çelikleri: %0.60 dan fazla karbon içeren karbon çelikleridir. Yüksek akma-çekme dayancı ve düşük süneklik ve tokluğa
sahiptirler. Sertleştirlebilirlik özellikleri oldukça yüksektir. Maksimum karbon miktarları genelde %1.2-1.4 tür.
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Sementasyon çelikleri, çekirdekte yumuşaklık ve tokluk gibi özelliklerin, yüzeyde ise sertlik ve aşınmaya dayanıklılık gibi özelliklerin istendiği
çeliklerdir. Bu çelikler alaşımlı-alaşımsız olarak kullanılabilirler ve düşük karbon (%0.10-0.25) içerirler. Bu çelikler yüksek tokluk değerlerine
rağmen yüzeyde aşınmaya karşı dayanıklı olduklarından, değişken - darbeli yüklerin ve aşınmanın etkili olduğu parçalarda kullanılırlar. Genellikle; dişliler, makaralar, burçlar, rulmanlı yataklar, kılavuz yatakları, diskler, merdaneler, piston pimleri ve kesici gibi parçalarda kullanılırlar.
Bu çeliklerde görülen yüzey ile çekirdek arasındaki farklılıklar sementasyon işlemi sonucunda kazandırılır. Bu çeliklerin özellikleri kimyasal
kompozisyonlarının yanı sıra sementasyon işlemine bağlıdır.
Sementasyon, yüzeye karbon emdirerek yüzeyin sertleştirilmesi işlemidir. Karbon emdirme işlemini sertleştirme ve menevişleme işlemleri takip
eder. Karbon emdirme işlemi katı, sıvı ve gaz ortamlarda yapılabilir. Sementasyonun başlıca çeşitleri aşağıdaki gibi verilebilir;
•
•
•

Kutu Sementasyonu
Tuz Banyosunda Sementasyon
Gaz Sementasyonu

Bu üç ayrı sementasyon işlemi için de temel özellik, çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonrası oluşan karbonun çelik yüzeyine gelerek östenit
faz sıcaklığına kadar ısıtılmış çelik içerisinde çözünmesidir. Sementasyon çeliğinin özelliği, çelik yüzeyinde çözünen karbonun miktarına ve
derinliğine bağlı olarak değişir. Semente derinliği 0.2-1.5 mm arasında değişiklik gösterirken yüzeydeki karbon miktarı %0.8 e kadar çıkarılabilir.
Sementasyon derinliği ve karbon miktarını etkileyen başlıca özellikler aşağıdaki gibi verilebilir;
•
•
•
•
•

Çeliğin kimyasal kompozisyonu
Ortam sıcaklığı
Sementasyon süresi
Ortamda bulunan karbon miktarı
Çeliğin içyapı temizliği

Sementasyon işleminin ardından yüzeye gerekli sertliği kazandırmak için tıpkı ıslah çeliklerinde olduğu gibi sertleştirme ve menevişleme işlemleri
uygulanır. Bu işlemler direk sementasyon sonrası ya da soğutulan parçaya yapılabilir. Yapılan tüm bu işlemlerin ardından çelik çekirdeğinde
genellikle ferrit ve perlit yapısı görülürken, yüzeyde martensitik yapı görülür.
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Islah çelikleri, sertleşebilirlik özellikleri olan, ısıl işlem sonucunda yüksek dayanım ve süneklik özelliği de barındırması istenen ve alaşımlı alaşımsız şekillerde kullanılan makine imalat çelikleridir. Islah çelikleri dövme parçalar, dişliler, miller, cıvatalar, somunlar, krank milleri, piston
kolları gibi parçalarda kullanılırlar ve en yüksek oranda tüketilen çelikler arasındadır.
Islah işlemi basit olarak sertleştirme ardından yapılan menevişleme olarak özetlenebilir. Islah işlemi çeliklere yüksek akma - çekme dayancının
yanında süneklik de kazandıran bir işlemdir.
Islah işleminin birinci aşaması sertleştirme olarak adlandırılır. Sertleştirme işlemi malzemeye belirli bir sertlik ve aşınmaya karşı dayanıklılık
kazandırmak için yapılır. Sertleştirme işlemi iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada parça östenit fazına dönüşeceği sıcaklığa kadar ısıtılır ve bu
sıcaklıkta belirli bir süre tutulur. Buradaki tutma süresi parçanın homojen bir şekilde östenite dönüşüp dönüşmemesi için önemlidir. Bu süre
çelik kompozisyonuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çelik ardından uygun bir ortamda (Su, yağ, hava vb.) yüksek hızda soğutulur. Soğutma
için kullanılacak ortam çelikte istenen mikro yapı ve mekanik özellikler açısından önemlidir. Malzemenin sertliği, sertleştirme sonucunda ortaya
çıkan martensit fazının yüzdesiyle doğru orantılıdır. Bu yüzden malzemedeki martensit fazı yüzdesini yani çeliğin soğuma hızını kontrol etmek
oldukça önemlidir. Soğuma hızına etki eden faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir;
•
•
•
•
•

Sertleştirme ortamının cinsi
Sertleştirme ortamının sıcaklığı
Parçanın yüzey şartları
Parçanın ebadı
Çelik kompozisyonu

Sertleştirme sürecinde etkili olan ve ıslah çeliklerinde özellikle istenen bir başka özellik ise sertleşebilirliktir. Sertleşebilirlik, bir sertleştirme
işleminde parçanın hangi derinliğe kadar sertleştiğiyle ilişkilidir. Sertleşebilirliği yüksek olan bir çelikte yüzey ve merkez arasındaki sertlik
farklılıkları az olur ayrıca bu çelik daha düşük soğutma hızı olan ortamlarda sertleştirilebilir. Sertleştirme ölçümü ‘’Jominy Testi’’ ile yapılır.
Islah işleminin ikinci aşaması ‘’menevişleme’’ olarak adlandırılır. Menevişleme, sertleştirme sonucu oluşan martensiti yumuşatarak, malzemenin tokluk değerinin artmasını sağlar. Sertleştirme sonucu oluşan çelik oldukça sert ve kırılgan bir yapıdadır. Bu sert yapı malzemede gevrek
kırılmaya neden olabilir bu yüzden menevişleme işlemi uygulanır. Menevişleme işlemi, parçanın belirli bir sıcaklığa ısıtılarak bu sıcaklıkta belirli
bir süre tutulması işlemidir. Bu sıcaklık malzemeyi östenitleme işlemine kıyasla daha azdır; düşük alaşımlı ya da alaşımsız çelikler için 200 – 350
°C, yüksek alaşımlı çelikler için 500-650 °C seviyesindedir.
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Yüksek miktarda elastik deformasyona uğrayabilmesi, yüksek akma dayancına sahip olması ve yorulma ömrünün yüksek olması istenen çeliklerdir. Bu çeliklerin şekillendirilebilmesinin de belirli bir seviyede olması beklenir. Yay çelikleri orta ya da yüksek seviyede karbon (%0.50-0.85)
içerirler. Genellikle düşük alaşımlı ya da alaşımsız olarak üretilirler. Herhangi bir deformasyonun ardından ilk şekillerine dönmeleri ve bu çevrimi
yüksek sayıda yapabilmeleri beklenir. Adlarından da anlaşılabileceği gibi otomotiv sanayisinde ve endüstride yay parçalarında kullanılırlar.
Bu çeliklerin özellikleri kimyasal kompozisyonları tarafından kontrol edilir. Diğer çeliklerde olduğu gibi mekanik özellikleri etkileyen ana element
karbondur. Yüksek akma dayancı istendiği için bu çeliklerin karbon oranı yüksek tutulur. Yine aynı amaçla Silisyum, Mangan, Molibden, Krom ve
Vanadyum gibi elementler de çeliğe eklenir.
İki temel üretim yolları vardır. Bunlardan ilki ıslah işlemidir. Çelikte beklenen yüksek akma dayancının elde edilmesi için malzeme sertleştirme
ve menevişleme işlemlerine tabi tutulur. İkinci yöntem ise malzemenin soğuk şekillendirilmesidir. Yine istenen yüksek akma dayancını sağlamak
için malzeme deformasyon sertleştirmesi işlemine tabi tutulur.
Bu çeliklerde bir başka önemli nokta ise mikro temizliktir. Yorulma özelliği büyük oranda çeliğin mikro temizliğiyle ilişkili olduğu için yay çeliklerinin temiz olması oldukça önemlidir. Yorulma ömrünü artırmak için çelikte bulunan kalıntıların az olması ya da boyutlarının küçük ve yuvarlak
olması istenir. Bu nedenle kalıntıya sebep olan Fosfor ve Kükürt gibi elementler olabildiğince düşük tutulmaya çalışılır.

24

25

2 / ÇELİK TÜRLERİ VE KOMPOZİSYONLARI
MİKRO ALAŞIMLI ÇELİKLER

2 / ÇELİK TÜRLERİ VE KOMPOZİSYONLARI
MİKRO ALAŞIMLI ÇELİKLER

Mikro alaşımlı çelikler basit olarak düşük miktarda alaşım elementleri (%0.05 – 0.15) içeren çelikler olarak tanımlanabilir. Genellikle orta seviyede karbon (%0.20 – 0.50) içerirler. Bu çeliklerde, alaşım elementi olarak Niobyum (Nb), Titanyum (Ti), Vanadyum (V) ve Alüminyum (Al) gibi
karbür, nitrür veya karbonitrür oluşturan elementler kullanılır. Bu çelikler mikro alaşım elementleri dışında %1.0-1.9 arası Mangan (Mn) içerirler.
Mikro alaşımlı çelikler çok farklı özelliklere sahip çeliklerdir. Yüksek dayanç, yüksek tokluk, düşük sıcaklıkta gevrek kırılma emniyeti, mükemmel
kaynaklanabilirlik ve korozyona dayanım gibi oldukça geniş özellikler elde edilebilir. Özellikle otomotiv sanayinde dişli, somun, mil ve çark gibi
parçalarda kullanılırlar.
Mikro alaşımlı çelikler, diğer çeliklerin belirli özelliklerini geliştirmek amacıyla üretilmiştir. Geliştirme amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir;
•
Kaynaklanabilirliğin geliştirilmesi
•
Dayanç ve tokluk özelliğinin arttırılması
•
Ağırlığın azaltılması
•
Maliyetin düşürülmesi
Diğer çelik türlerine nazaran çok önemli avantajları bulunmaktadır. Bu çeliklerin avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir;
•
Yüksek akma mukavemetlerinden dolayı ağırlıkları oldukça azalmıştır.
•
Yüksek karbon miktarından doğan kaynaklanabilirlik sorunları mikro alaşımlama ile giderilebilir.
•
Mikro alaşımlı çeliklerin -100°C ’den 300°C ’ye kadar geniş bir kullanım sıcaklık aralığı vardır.
•
Mekanik özellikleri mikro alaşımlama ile geliştirilen çelikler ısıl işlem uygulanmış çeliklere alternatif oluşturur.
Üretimleri temel olarak dört aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama olan mikro alaşımlamada çelik istenilen mikro element kompozisyonunda
üretilir. İkinci aşamada çelik östenit faz sıcaklığına çıkarılarak bu sıcaklıkta belirli bir süre tutulur. Bu sıcaklık ve tutma süresi çelik kompozisyonuna göre farklılık gösterebilir. Üçüncü aşamada çelik sıcak şekillendirme işlemine tabi tutulur. Dördüncü aşamada çelik kontrollü bir şekilde
belirli bir hızda soğutulur. Kontrollü soğutma sırasında mikro alaşım elementlerinin oluşturduğu nitrür veya karbonitrürler çökelerek, mikro
alaşımlı çeliklere istenen özellikleri kazandırır.
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İçinde %12 ya da daha fazla oranda krom(Cr) ve değişen miktarlarda nikel (Ni) içeren ve yüksek korozyon direnci göstermesi istenen çeliklerdir.
Bu çelikler genellik düşük olmakla beraber düşük ve orta seviyede karbon içerirler(0.08-0.60). Genel olarak korozyon dayancı, yüksek ömür ve
hijyeniklik istenen uygulama ve parçalarda kullanılırlar. Genel kullanım alanları, dikişli boru üretimi, türbin kanatları, ameliyat gereçleri, otomobil şasi parçaları, egzoz elemanları, ev gereçleri ve inşaat sektörüdür.
Bu çeliklerin özellikleri Krom ve Nikel gibi alaşım elementleri tarafından belirlenir ve diğer çeliklere göre;
•
Yüksek korozyon dayanımı
•
Yüksek ve düşük sıcaklıklarda çalışabilme
•
Yüksek dayanç
•
Uzun ömür
gibi avantajları vardır.
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Yüksek sertlik ve yüksek aşınma dayanımı istenen çeliklerdir. Bu çelikler düşük ve orta seviyede karbon(%0.10-0.45) içerirler. Genellikle Mn ve
Cr bazı hallerde ise Ni ve Mo ile alaşımlandırılarak kullanılırlar. Yüksek sertlik ve yüksek aşınma dayanımının gerektiği uygulamalarda yüksek
karbonlu çeliklere alternatif olarak kullanılırlar. Makineler ve ekipmanlar için astarlar ve aşınan kısımlar, kenar levhaları, bıçaklar, zincirler,
vidalar ve aşınma levhaları gibi parçalar genel kullanım alanlarıdır.
Maliyetleri daha düşük olduğundan benzer özellik sunan yüksek alaşımlı ya da alaşımlı çeliklere karşı tercih edilirler ve kullanımları günden güne
artmaktadır.
Borlu çelikler, genellikle ıslah çelikleri gibi sertleştirme ve menevişleme işlemleri ardından kullanılmaktadır. Bor ilavesi su verme işlemi sırasında
beynit ve perlit oluşumunu geciktirerek, sertleştirmeyi kolaylaştırır. Bu durum çeliklere yüksek dayanç ve sertlik kazandırmaktadır. Bor ilavesi
genellikle %0,0005 – 0,0050 aralığında yapılmaktadır.
Borlu çeliklerin ısıl işlem olmadan kullanıldığı durumlar da vardır. Bu durumlarda bor ilavesi, çelikteki azotu uzaklaştırmak için yapılır. Azotun
uzaklaştırılması çeliğin şekil verilebilirliğini önemli ölçüde artırır.
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Küçük-kırılgan talaş oluşumu ve işlenebilirlik istenen çeliklerdir. Bu çelikler düşük ve orta seviyede karbon içerirler ( %0.10-0.60). En büyük özellikleri diğer çeliklere göre yüksek oranda kükürt (%0.15-0.40) ve fosfor (0.06-0.10) içermeleridir. Bu çelikler tolerans aralıklarının dar olduğu,
iyi yüzey kalitesi ve kolay işlenebilirlik istenen parçaların üretimlerinde kullanılırlar. Otomotiv sanayinde değişik türde bağlantı parçalarında ve
küçük aparat yapımında kullanılırlar.
Bu çeliklerde küçük ve kırılgan talaş oluşumunun temel nedeni bu çeliklerin diğer çeliklere oranla daha fazla kalıntı içermesidir. Artan Kükürt
ve Fosfor oranı çeliklerde istenmeyen kalıntıların oluşumuna yol açar ancak bu kalıntılar talaş alma işlemi sırasında talaşların daha erken
kırılmasını ve küçük talaş oluşumunu sağlar. Bu sayede talaş alma ekipmanlarının kullanım sürelerinde uzama sağlanırken üretim maliyetleri
de oldukça azaltılır. Bu kalıntılar ayrıca çelik için gereken kesme kuvvetlerini düşürdüklerinden önemli bir avantaj sağlarlar. Bu kalıntılardan en
önemli etkiye sahip olanı Mangan(Mn) ve Kükürt(S) arasında oluşan mangan sülfit(MnS) kalıntısıdır. Bu kalıntı sıcak şekillendirme sırasında sıcak
yırtılmalara yol açabilir ancak çeliğin talaşlı işlenebilirliğini oldukça artırır.
Bu çeliklerden bazıları ıslah edilebilme ve semente edilebilme özelliklerine de sahiptir.
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Çok yüksek çekme, basınç, devamlı titreşim ve aşınma gibi koşullar altında çalışabilmesi istenen çeliklerdir. Genellikle yüksek oranda karbon
içerirler. Genel olarak bilyalı ve roleli yataklarda, özel makaralarda ve halkalarda kullanılırlar.
Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması için bu çelikler, yüzey sertleştirme (sementasyon) ya da tam sertleştirme (ıslah) işlemleri ardından
kullanılırlar. Bu nedenle bu çelikler ıslah ya da sementasyon çeliği olarak da isimlendirilir.
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ÇELİK KOMPOZİSYONLARINA AİT STANDARTLAR

Tablo 1.Belirtilen Analiz ile Ürün Analizi Arasında İzin Verilebilir Sapma – EN 10083-2:2006

Tablo 3.Belirtilen Analiz ile Ürün Analizi Arasında İzin Verilebilir Sapma – EN 10267:1998

Tablo 2.Belirtilen Analiz ile Ürün Analizi Arasında İzin Verilebilir Sapma – EN 10089:2002

Tablo 4.Belirtilen Analiz ile Ürün Analizi Arasında İzin Verilebilir Sapma – EN 10084:2008
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Tablo 5.Belirtilen Analiz Limitleri ile Ürün Analizi Arasında İzin Verilebilir Sapma – EN 10263-2:2001

Tablo 6.Alaşımlı ve Alaşımsız Çelik Arasındaki Sınır- Eser Element Miktarları- EN 10020:2000
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Tablo 1.Düz ve Uzun Ürünler (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) – DIN EN 10025 (04/2005)

Tablo 2. Yapı Çelikleri (Normalize Edilmiş Halde) - Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler
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Tablo 3. Su Verilmiş ve Menevişlenmiş Karbon Çelikleri – EN 10083-2:2006

Tablo 4. Su Verilmiş ve Menevişlenmiş Karbon Çelikleri – Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler
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Tablo 6. Kabuk Sertleştirilmiş Sementasyon Çelikleri - Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler - * Çekirdekte Bulunan Değerler

Tablo 5. Normalize Edilmiş Karbon Çelikleri – EN 10083-2:2006

Tablo 7. Kabuk Sertleştirilmiş Sementasyon Çelikleri - Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler - *Çekirdekte Bulunan Değerler
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Tablo 8. Su Verilmiş ve Menevişlenmiş Sementasyon Çelikleri – DIN 17115 (07/2012)

Tablo 10. Farklı Durumlarda Sementasyon Çelikleri – DIN EN 10084:2008-06

Tablo 9. Farklı Durumlarda Sementasyon Çelikleri – EN10263-3:2001
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Tablo 11. Su Verilmiş ve Menevişlenmiş Islah Çelikleri - Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler
Tablo 13. Su Verilmiş ve Temperlenmiş Islah Çelikleri- Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler

Tablo 12. Farklı Durumlarda Islah Çelikleri – DIN EN 10263-4
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Tablo 14. Farklı Durumlarda Islah Çelikleri – EN 10083-3:2006
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Tablo 16.. Çubuklarda Kullanılan Mikro Alaşımlı Çelikleri – DIN EN 10267 (02/1998)

Tablo 15. Sert Yay Çelikleri (Su Verilmiş ve Menevişlenmiş) - Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler

Tablo 17. Sıcak Dövme Şeklinde Kullanılan Mikro Alaşımlı Çelikler – DIN EN 10267 (02/1998)
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Tablo 20. Farklı Durumlarda Borlu Çelikleri – EN 10263-4:2001
Tablo 18. İşlenmemiş (kabuk soyulmuş) Otomat Çelikleri - Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler

Tablo 19. Farklı Durumlarda Otomat Çelikleri – EN 10087 : 1998
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Farklı Sıcaklıklar ve Süreler İçin Etkin Karbürleme Derinliği (mm)
0.10 % Karbon içeren Yüksek Alaşımlı Çelikler için. Örneğin: 3310, 9310 vb.

0.20 % Karbon içeren Yüksek Alaşımlı Çelikler için. Örneğin: 4017,4620,8620 vb.
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Veriler F. E. Harris tarafından 1974 yılında yazılmış Metals Progress Data Sheet den alınmıştır.

“ Değerler Evaluating The Forgeability of Steels adlı kitaptan alınmıştır.
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SINIRLANDIRILMIŞ SERTLİĞİ OLAN ÇELİKLER İÇIN SERTLİK LİMİTLERİ (Jominy Testi +HH)

58

*EN 10083-3:2006 ve Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler

3 / ÇEMTAŞ’TA ÜRETİLEN ÇELİKLERE AİT ÖZELLİKLER

*EN 10083-3:2006 ve Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler

3 / ÇEMTAŞ’TA ÜRETİLEN ÇELİKLERE AİT ÖZELLİKLER

59

3 / ÇEMTAŞ’TA ÜRETİLEN ÇELİKLERE AİT ÖZELLİKLER

*EN 10083-3:2006 ve Stahlschlüessel Kitabından Alınan Değerler

SINIRLANDIRILMIŞ SERTLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ OLAN ÇELİKLER İÇİN SERTLİK LİMİTLERİ (Jominy Testi +HL)

60

4 / YUVARLAK ve YAYLIK LAMA ÜRÜNLERE AİT
ÖZELLİKLER

4 / YUVARLAK ve YAYLIK LAMA ÜRÜNLERE AİT ÖZELLİKLER
Yuvarlak Ürünler İçin Ağırlık ve Tolerans Tablosu- EN 10060

65

4 / YUVARLAK ve YAYLIK LAMA ÜRÜNLERE AİT ÖZELLİKLER
Yaylık Lama Ürünler İçin Tolerans Tablosu - EN 10092-2
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İstatistik, yığın olayların belli amaçlarla gözlemlenmesi sonucu elde edilen verilerin sayısal biçimde işlenmesini sağlayarak söz konusu olayların
oluşturduğu yığınların bilimsel bir şekilde incelenmesinde kullanılan teknik ve yöntemler bilimidir. Üretim proseslerinin değerlendirilmesi
için de sıkça kullanılır. Bir ürünün ekonomik ve yararlı bir şekilde üretilmesini sağlamak amacıyla önceden belirlenen kalite standartlarına
uygunluğunu sağlamak ve kusurlu üretimi en aza indirmek için istatistikten faydalanılır.

Bir ya da
birden fazla nokta
kontrol limitleri
dışında

Yedi ya da
daha fazla nokta
düşüş trendinde
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Yedi ya da
daha fazla nokta
yükseliş trendinde

Yedi ya da
daha fazla nokta
hedef büyüklüğün
her iki tarafında
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Metrik ve İngiliz Dayanım Birimleri Arası Dönüşümler
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Sertlik Dönüşüm Tablosu 1/2 - DIN 50150, SAE J407

Sertlik Dönüşüm Tablosu 2/2- DIN 50150, SAE J407
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METALURJİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Alaşım Elementleri
Karbon (C)
Çelikte sementit, perlit, sferoit, beynit ve martensit yapılarının oluşması için gerekli ana alaşım elementidir. Benzer mikro yapılara sahip çelikler karşılaştırıldığında karbon miktarının yaklaşık %0.60’a kadar arttırılmasının çeliğin mukavemet, sertlik, sertleşebilirlik ve sünek-gevrek
değişim sıcaklığı değerlerinin artmasını sağladığı görülmüştür. Aynı zamanda çeliğin tokluğunu ve sünekliğini düşürüp kırılganlığın artmasına
yol açmaktadır.
Silisyum (Si)
Çelik yapımında kullanılan önemli oksijen gidericilerdendir. Oksijen gidermek için gerekli minimum Si miktarı %0.05 seviyesindedir. Ciddi
bir süneklik kaybına yol açmadan ferritin mukavemetini bir miktar arttırır ve manyetik histerizis kayıplarını azaltır. Daha fazla miktarlarda
kullanıldığında ise 260 oC ’ye kadar tufalleşmeyi engeller.
Kalsiyum (Ca)
Mikroalaşımlı çeliklerde kalıntı (inkluzyon) kontrolü için kullanılır. Kalsiyum aynı zamanda sünekliği, darbe dayanımını ve işlenebilirliği arttırır.
Alüminyum (Al)
Çelikte oksijen giderme ve tane büyüklüğü kontrolü için kullanılır. Östenitik tane büyümesini engelleyen nitrojen ve oksijen ile birlikte alüminyumun mikro yapıdaki dağılımları tane büyüklüğü kontrolünü etkiler. Alüminyum aynı zamanda azotlu çeliklerde çok etkili bir nitrür oluşturucudur.
Mangan (Mn)
Kızıl gevreklik olasılığını azaltarak çeliğin sıcak işlenmesini kolaylaştırır ve aynı zamanda oksijen gidermek için de kullanılır. Mangan, Kükürt
ile birleşerek mekanik işlemeyi kolaylaştıran MnS kalıntısını oluşturur. Bunların yanında mangan normalizasyon işleminin verimliliğini arttırır
ve ince yapılı perlit oluşmasını sağlar. Manganın bir diğer etkisi ise martensit başlangıç sıcaklığını düşürerek kalıntı östenit oluşma olasılığını
arttırmasıdır. Aynı zamanda mangan miktarı arttıkça, süneklik ve kaynak edilebilirlik azalır.
Molibden (Mo)
Sertleşebilirliği arttırır ve sertleşebilirlik değerlerinin kalıcı olmasına yardımcı olur. Yüksek sıcaklık çekme ve sürünme dayancını arttırır. Molibden ile sertleştirilmiş çelikler için yüksek menevişlenme sıcaklığı gereklidir. Östenit-perlit dönüşümünü geciktirerek, östenit-beynit dönüşümüne
sebep olur.
Nikel (Ni)
Çelikte ferrit sertleştirici olarak bulunur. Düşük alaşımlı çeliklerde ısıl işlem sonucu oluşabilecek dalgalanmaları ve soğutma ile meydana gelebilecek bozulmaları ve kırılmaları engeller. Aynı zamanda malzemenin düşük sıcaklık tokluğunu ve sertleşebilirliğini arttırır.
Krom (Cr)
Düşük alaşımlı çeliklerde; korozyon ve oksitlenme direncini, yüksek sıcaklık dayancını, serleşebilirliği arttırmak için kullanılır. Aynı zamanda
yüksek karbonlu alaşımlarda aşınma direncini arttırmak için kullanılır. Krom çok önemli bir sertleştirme elementi olup sertleştirme derinliğini
arttırmaktadır.

Bor (B)
Özellikle düşük karbonlu alaşımlarda, sertleşebilirliği arttırabilmek için %0,0005 – 0,0030 oranında kullanılır. Ferrit fazının dayancını
etkilemediği için malzemenin sünekliğini, şekillendirilebilirliğini ve işlenebilirliğine de olumsuz bir etkisi yoktur.
Bakır (Cu)
Sıcak çalışılabilirlik ve sonucundaki yüzey kalitesi için zararlı bir alaşım elementidir. Belirli çeliklerde korozyon direncini arttırmak için kullanılır.
Kükürt (S)
Malzemenin enine dayancını ve darbe dayanımını olumsuz etkiler. Boyuna özellikleri ise daha az derecede etkiler. Genelde, boyuna kesitte
işlenebilirliği arttırabilmek amacı ile kullanılır. Diğer yandan kükürt miktarının artması kaynaklanabilirliği azaltır.
Azot (N)
Çeliğin dayancını, sertliğini ve işlenebilirliğini arttırır fakat sünekliğinin ve tokluğunun azalmasına sebep olur. Alüminyum ile deokside edilmiş
çeliklerde, alüminyum nitrürler tane büyüklüğü kontrolünü sağlar ve böylece malzemenin hem tokluğunu hem de dayancını arttırır. Azot, borun
sertleşebilirliğe olan etkisini azaltabilir.
Fosfor (P)
Sünekliğe ve tokluğa olan olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek için çelik kompozisyonundaki fosfor miktarı genellikle %0.04’ten
az tutulur. Orta karbonlu ve kromlu çeliklerde meneviş gevrekliğine neden olur. Belirli çeliklerde işlenebilirliği, dayancı ve korozyon direncini
arttırmak için daha fazla miktarda kullanılabilir.
Kurşun (Pb)
İşlenebilirliği arttırması en önemli özelliklerindendir. Kurşun çelik içinde çözünmez ama globüler olarak kalır. Çevreye zararlı olduğundan dolayı
çelik sektöründeki kullanım alanı dardır.
Niobiyum (Nb)
Değişim sıcaklığını düşürür ve düşük karbonlu çeliklerin akma dayancını arttırır. Sıcak deformasyon sırasında yeniden kristalleşmeyi engeller.
Niobiyum ince yapılı taneler ve oturmuş karbitler oluşturduğundan dolayı malzemenin yüksek sıcaklıktaki dayancının artmasını sağlar.
Titanyum (Ti)
Borlu çeliklerde oksijen ve nitrojen ile birleşerek borun sertleşebilirliğe olan etkisini arttırır. Aynı zamanda mikro alaşımlı çeliklerde titanyum
nitrit formunda yüksek sıcaklıklardaki tane büyüklüğü kontrolünü sağlar. Titanyum işlenebilirlik ve mikro temizlik açısından ise olumsuz etkiye
sahiptir.
Tellür (Te)
Sulfit kalıntılarının boyutunu, morfolojisini ve dağılımını modifiye etmek amacıyla kullanılır. Bu sayede oluşan daha ince ve elips şekline sahip
sulfit kalıntıları ise malzemenin enine özelliklerinde iyileşmeler sağlar.

Vanadyum (V)
Isıl işlem sırasındaki tane büyümesini engeller. Bu şekilde sertleştirilmiş ve menevişlenmiş çeliklerin dayancını ve tokluğunu arttırır. %0.05’e
kadar kullanıldığında sertleşebilirliği arttırdığı halde daha fazla miktarlarda kullanılırsa karbit oluşumundan dolayı sertleşebilirliği düşürür.
Vanadyum aynı zamanda ferrit/perlit mikro alaşımlı çeliklerde matris fazının sertliğini karbonitrit çökelme sertleştirmesi yoluyla arttırır.
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Çelikhane

Tablo 21. Elementlerin Çelik Özelliklerine Etkisi

Hurda
Genellikle elektrik ark ocaklarında üretimin ham maddesi olarak kullanılan çelik ve çelik türevi atık malzemelerdir.
Cüruf
Sıvı çelik içerinde bulunan elementlerin oksitlerinin yoğunluk farkında dolayı metal yüzeyine çıkıp oluşturduğu tabakadır. Çelik içerisinde istenmeyen bu tabakanın döküm sırasında sıcaklığı kontrol etmek ve reoksidasyonu engellemek gibi görevleri vardır.
Cüruf yapıcı
Çeliğe cüruf yapımını sağlaması amacıyla ilave edilen malzemelerdir. En çok kullanılanları kireç Granül Aluminyum, Silis tozu ve fuluşpattır.
Ferro alyaj
Çelikte alaşımlama amacıyla kullanılan ferro-silis, ferro-mangan, ferro-krom, ferro Siliko Mangan vb. malzemelerdir.
Tandiş ve pota tozları
Pota veya tandiş içerisindeki sıvı çelikte ısı kaybını engelleme, sıvı çeliğin hava ile temasını keserek oksidasyonu engelleme ve metalik olmayan
inklüzyonları tutma görevlerini sağlarlar.

*Elementlerin etkileri çoklu alaşımlama etkileri ve kompozisyon miktarları gözardı edilerek basit şekilde verilmiştir. Tablodaki etkiler değişiklik gösterebilir.

Refrakter
Hurdanın ergitildiği ocaklar, sıvı metalin işlem gördüğü ve taşındığı potalar gibi konstrüksiyonların içine tuğla veya dökme olarak uygulanan
malzemelerdir. Refrakter malzemelerin en önemli özelliği çok yüksek sıcaklıklara ve sıvı metalin aşındırıcı etkisine karşı koruyucu özellik
göstermesidir. Ark ocaklı tesislerde bazik refrakter uygulamalarında yüksek direncinden dolayı MgO içeriğine sahip malzemeler tercih edilmektedir.
Elektrot
Ark ocağında hurdanın ergitilmesi ve ark ocağı ve pota ocağında sıvı metalin ısıtılmasında kullanılır. Hurda veya sıvı metal ile elektrot arasında
ark oluşturarak görev yapmaktadır.
Elektrik ark ocağı
Sıvı çelik hammaddesi olan hurdanın ergitildiği konstrüksiyondur. Elektrik enerjisinin grafit elektrotlar kullanılarak hurdaya iletilmesi ve oluşan
arkın hurdayı ergitmesi ile çalışmaktadır.
Vakumla gaz alma(VGA)
Sıvı çelik içerisindeki oksijen, hidrojen ve azot gazlarını gidermek için sıvı çeliğin düşük basınç altında belli bir süre argon gazı ile karıştırılması
işlemidir. VGA ile sıvı çelik içerisinde bulunan inklüzyonlar da cürufa taşınarak yüksek temizlik derecesinde çelik elde edilir.
Pota ocağı
Çeliğin hedef kimyasal analizine göre alaşımlandırmasının yapıldığı, oksijen giderme işlemlerinin yapıldığı ve hedeflenen döküm sıcaklığına
ısıtıldığı istasyondur.
Alaşımlama
İstenen çelik kompozisyonunu sağlamak için gerekli elementlerin, ferro-alyaj veya tel şeklinde sıvı metale ilave edilmesi işlemidir.
Tel besleme
Pota ocağında, direkt olarak sıvı çeliğe verilebilmesi amacıyla tel şeklinde uygulanan alaşımlama yöntemidir.
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Deoksidasyon
Sıvı çelik içerisinde çözünmüş halde bulunan oksijeni gidermek için oksijen giderici elementlerin sıvı çeliğe eklenmesidir. Bu amaçla en yaygın
kullanılan elementler alüminyum ve ferro silisyumdur.
Reoksidasyon
Oksijeni giderilmiş çeliğin havadan, cüruftan veya refrakter malzemelerden oksijen kapmasıyla yeniden oksitlenmesidir.
Argon ile karıştırma
Çelik üretimi sırasında sıvı çeliğin homojenliğini sağlamak ve inklüzyonların çelik yüzeyine ulaşarak cürufa geçmesini sağlamak için kullanılan
bir yöntemdir.
Argon üfleme
Sürekli dökümde, pota ile Tandiş arasında hava ile teması önlemek için kullanılan refrakter tüpün ağız kısmına uygulanan yöntemdir. Reoksidasyonu önleyicidir.
Tandiş
Ergimiş metalin kalıplara dökülmesi sırasında, akışı kontrol etmeye yarayan içi refrakter kaplı havuz şeklindeki konstrüksiyondur. Tandişten
kalıplara olan akışın homojenliğini sağladığından dolayı olası ürün ve proses hatalarını önlemesi açısından önemlidir.
Sürekli döküm
Sıvı çeliğin sürekli bir şekilde iki ucu açık su ile soğutulan bir kalıptan geçirilerek şekillendirildiği işlemdir. Uzunluk kalıp ölçütleri tarafından
belirlenmez. Genellikle şekilsiz veya az şekilli uzun parçaların dökümü sürekli döküm yöntemiyle yapılır.
Kalıp
Sıvı metalin katılaştıktan sonraki formunu almasını sağlayan araçtır.

Haddehane
Kütük
Sıcak haddeleme öncesi kare kesitindeki yarı mamule verilen ad.
Blum
Sıcak haddeleme öncesi dikdörtgen kesitindeki yarı mamule verilen ad.

6 / METALURJİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tersinir Hadde
Kütüğün birkaç defa aynı merdanelerden geçirilip kabaca haddelendiği işlemdir.
Sürekli Hadde
Kütüğün sürekli bir hat üzerinde istenilen ebatlara yakın şekilde haddelendiği işlemdir.
Izgara
Sıcak haddelenmiş malzemenin normalleme işleminin yapılması için soğutulmaya bırakıldığı kısımdır.
Kumlama
Hava basıncı yardımıyla, çelik yüzeyine çelik bilye (küçük parçacıklar) püskürterek yapılan yüzey temizleme-iyileştirme işlemidir
Doğrultma
Çelik çubuğa doğruluk kazandırma işlemidir.
Ezme Oranı
Haddeleme öncesi ve sonrası kesit alanının birbirine oranlanmasıyla bulunan değerdir.
Kabuk
Haddeleme işlemi sonrasında çelik yüzeyinde oluşan bir hatadır.
Damar
Çatlak şeklinde görülen ve metalin yüzeyinde bulunan bir hatadır. Genellikle soğutma ve yeniden ısıtma işlemleri sırasında gerçekleştiği
gözlemlenmiştir.
Tufal Batması
Çelikhane ya da tavlama işlemi sırasında oluşan tufalin yeterince temizlenmemesinden kaynaklı haddeleme işlemi sırasında çelik yüzeyine
batmasıdır.
Merdane İzi
Haddeleme işleminde kullanılan merdanenin çelik yüzeyinde iz bırakması ile oluşan hatadır.
Katlama İzi
Haddeleme esnasında oluşan bir sorun sonucu, malzemenin kendi yüzeyi üzerine haddelenmesiyle oluşan hata türüdür.

Tavlama
Çeliğin sıcak haddeleme işlemi için istenilen sıcaklığa ısıtılması işlemidir.
Su ile Tufal Temizleme
Çelik yüzeyinde oluşan tufalin basınçlı su yardımıyla çelikten uzaklaştırılması işlemidir.
Paklama-Asitleme
Yüzeydeki oksit tabakasının kimyasal yöntemlerle giderilmesi işlemidir. Karbon ve az alaşımlı çelikler için genellikle sülfürik asit kullanılır. Çelik
asit banyosu sonrası su ile yıkanır.
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TESTLER
Tahribatsız Testler
Gözle Muayene
Çıplak gözle mamul ya da yarı mamul üzerinde yapılan muayenedir. Malzeme üzerindeki kalıntı, çatlak ve boşluk benzeri hatalar çıplak gözle ya
da büyüteç kullanarak kontrol edilir ve değerlendirilir.

Uzama
Çekme testi süresince (kırılmaya kadar geçen sürede) malzemenin ölçüt boyundaki değişikliktir. Genellikle orijinal ölçüt boyuna oranlanarak
gösterilir.

Ses Dalgası Testi – Ultrasonik Test
Temel prensip malzeme içine ses dalgası gönderilmesi ve süreksizlik(kalıntı – boşluk – çatlak) üzerinden yansıyan ve geri dönen ses dalgalarının
elektronik sinyallere dönüştürülerek hatanın değerlendirilmesine dayanır. Geri dönen dalganın değerlendirilmesiyle süreksizlik boyu ve derinliği
hakkında bilgi elde edilir. Çelik ve diğer metal alaşımlarda yaygın olarak kullanılır.

Kesit Alanı Daralması
Çekme testi malzemesinin başlangıç kesit alanı ile kırılma sonrasındaki kesit alanı arasındaki farkın başlangıç kesit alanına oranı cinsinde verilen
veridir.

Manyetik Parçacık Testi
Sadece mıknatıslanabilir – ferromanyetik malzemelerde kullanılabilir. Testi yapılacak malzeme manyetik akı ile mıknatıslandırılır. Testi yapılacak
malzeme yüzeyine bir manyetik akı uygulanması durumunda yüzeyde bulunan süreksizlikler üzerinde kaçak akı oluşur. Bu arada muayene
yüzeyine ferromanyetik tozlar serpilirse bu tozlar kaçak akılar tarafında çekilerek süreksizlikler üzerinde toplanır. Böylece süreksizliklerin yerleri tespit edilebilir.
Sıvı Emdirme Testi
Malzeme yüzeyine sıvı emdirilmesi işlemidir. Yüzeye emdirilen sıvı yüzeye açık olan çatlak ve boşluklar içinde toplanır daha sonra bu sıvı developer yardımıyla dışarıya püskürtülür. Dışarı püsküren sıvı gözlemlenir. Flurasan sıvı kullanılırsa, malzeme karanlıkta muayene edilebilir.
Eddy Akımı Testi
Genellikle bobin kullanılarak malzeme üzerinde bir manyetik akım uygulanır ve malzemede ters yönde bir manyetik alan oluşturulur. Bu alan,
malzemeye bağlı olarak bobin empedansının değişmesi sayesinde ölçülür. Herhangi bir süreksizliğe rastlandığında ölçülen değer değişir böylece
süreksizliklerin tespiti sağlanır.
Radiografik Muayene
Malzeme, arkasına bir negatif film konulmuş iken, bir radyoaktif izotoptan veya bir X-ışını tüpünden çıkan homojen bir ışına maruz bırakılır. Film
banyo edildikten sonra, film üzerindeki yoğunluk farklarına bakılarak süreksizlik tespiti yapılır.

Sertlik Testi
Malzemenin sertliğini ölçmek için yapılan bir testtir. Malzemeye belirli bir kuvvetle bir izaçar batırarak, bu izaçar açtığı alanın büyüklüğünü
değerlendirmeye dayalıdır. İzaçarın şekline göre değişik sertlik birimleri ortaya çıkmıştır. Bu sertlik birimlerinden en genelgeçer olanları Rockwell, Brinell ve Vickers dır.
Çentik Çarpma Testi
Temel olarak, çentik içeren bir malzemenin dinamik bir yük etkisiyle kırılması için gereken enerjinin ölçülmesine dayanır. Bu değer darbe mukavemeti olarak adlandırılır. Değişik sıcaklıklarda uygulanarak, malzemenin değişik sıcaklıklar altındaki davranışları hakkında bilgi elde edilir.
Yorulma Testi
Parçaların alternatif yüklemeler karşısında dayanımını ölçen bir testtir. Test sırasında malzemeye alternatif yükler uygulanır ve kırılmaya kadar
olan çevrim sayısı hesaplanır. Bu değerden yola çıkarak malzemenin yorulma davranışı hakkında bilgi elde edilir.
Sürünme Testi
Malzeme sabit sıcaklıkta sabit bir yükle yüklenir. Kırılmaya kadar olan uzunluk değişimi ve zaman kayıt altında tutulur. Bu veriler kullanılarak
malzemenin sürünme davranışı hakkında bilgi elde edilir.
Mikro Temizlik Testi
Malzemeden alınan numunenin mikroskop altında incelenmesi ve malzeme içerisinde bulunan kalıntıların standartlar yardımıyla
değerlendirilmesidir.

Tahribatlı Testler
Çekme Testi
Malzemenin kopana kadar çekme kuvvetlerine maruz bırakıldığı temel bir testtir. Malzemenin çekme ve akma dayancı, uzaması, alanındaki
azalması, elastik modülü, poisson oranı gibi özellikleri hakkında bilgi elde edilir.
Çekme Dayancı
Malzemenin çekme testi sırasında ulaştığı en yüksek dayançtır.
Akma Noktası
Malzemenin elastik deformasyondan plastik deformasyona geçtiği noktadır.
Akma Dayancı
Malzemenin elastik deformasyondan plastik deformasyona geçtiği noktadaki dayancıdır. Grafik üzerinde belli bir elastik-plastik değişim noktası
görülemediği durumlarda 0,2% ofset kuralı ile bulunur.
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Sertleşebilirlik (Jominy) Testi
Çeliklerin ya da diğer demirli alaşımların sertleşebilirliğini ölçmek için yapılan testtir. Belirli ölçülerde kesilmiş çelik belirli bir sıcaklığın üzerine
ısıtılır, daha sonra sıcak malzemenin bir ucu su yardımıyla oda sıcaklığına hızlı bir şekilde soğutulur. Malzeme boyunca sertlik ölçümleri yapılır.
Veriler, sertlik ve suyla soğutulan uçtan itibaren ölçülen uzaklığın karşılaştırılmasıyla elde edilen bir grafik oluşturulmasında kullanılır.
Makro Dağlama Testi
Malzemeden alınan numunenin dağlanarak gözle ya da büyüteç yardımıyla incelenmesi işlemidir. Malzeme içerisindeki kalıntı, boşluk, çatlak ya
da bantlaşmaların belirlenmesinde kullanılır.
Mavi Kırılma Testi
Alınan çelik örneği meneviş gevrekleştirme sıcaklığında tutulur ardından kırılır. Çelik bu işlem ardından mavi renk alacağı için kırılma yüzeyinde
görülen metal dışı kalıntılar renk olarak ayrışır ve rahatlıkla fark edilir.
Mikro Yapı İnceleme
Malzemeden alınan numunenin dağlanmamış halde ya da dağlanarak optik mikroskop altında incelenmesi işlemidir. Malzemenin mikro yapısı ve
dolayısıyla özellikleri hakkında bilgi elde edilir.
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Isıl İşlem
Tavlama
Malzemenin homojen bir şekilde belirli bir sıcaklığa veya sıcaklık dilimine ısıtılması ve bir süre bu sıcaklıkta bekletildikten sonra kontrollü bir
şekilde soğutulmasını kapsayan işlemdir. Malzemenin mikroyapısını, işlenebilirliğini, tokluk, süneklik gibi mekanik özelliklerini iyileştirmeyi ve
aynı zamanda diğer işlemler sırasında oluşan gerilmeleri gidermeyi ve malzemeyi yumuşatmayı amaçlar.
Normalleme
Östenitleme ile tamamen östenite dönüşen malzemenin, hava ortamında soğutulmasını kapsar.
Yumrulaştırma Tavlaması
Çok uzun bir zaman gerektiren tavlama işlemidir. Soğuk form vermeyi, işlenebilirliği ve malzeme yumuşaklığını artırmak amacıyla globül
şeklinde karbitler oluşturmayı amaçlar.

Islah
Östenitleme, su verme ve menevişleme işlemlerini kapsayan bir ısıl işlemdir.
Östenitleme
Malzemenin östenit faz sıcaklığı üzerine ısıtılması ve tamamen östenit fazına dönüşünceye kadar tutulmasını kapsar. Malzeme daha sonrasında
su verme ya da normalleme işlemlerinden geçer.
Su Verme
İstenilen kristal yapıyı elde etmek için ısıtılan malzemenin önce östenit fazı bölgesine ısıtılması daha sonra su veya başka bir ortamda hızlı
şekilde soğutulmasıyla yapılan işlemdir. Yapılan işlem ardından martensitik çelik elde edilir.
Menevişleme
Su verme sonrası martensitik yapıda oluşan ve oldukça kırılgan olan çeliği bir miktar yumuşatma işlemidir. Malzemeyi belirlenmiş bir sıcaklığa
homojen olarak ısıtma, bu sıcaklıkta belirli bir sürede tutma ve hava veya çeşitli sıvılar yardımıyla soğutmayı içeren ısıl işlemdir. Başlıca amaçları;
• Malzemeyi işleme ve soğuk işlem öncesinde soğutma,
• Sünekliği artırma ve oluşan gerilmeleri giderme,
• İstenilen mekanik özellikleri elde etmektir.
Gerilim Giderici Menevişleme
Sertleştirme gibi operasyonlar sırasında ortaya çıkan çarpılma vb. istenmeyen belirtileri gidermek ve malzemenin elastik özelliklerini yeniden
kazandırmak için uygulanan ısıl işlemdir. Normal menevişleme sıcaklığının altında bir sıcaklıkta yapılır. Bu işlem sonrasında düzleştirme işlemi
genellikle uygulanmaz.

Şekil 1. Çeşitli Isıl İşlemler ( William D., ve Jr. Callister, 2007’ den uyarlanmıştır)
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Şekil 2.Islah İşlemi ( William D., ve Jr. Callister, 2007’ den uyarlanmıştır)
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ÇEMTAŞ LABORATUVARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TESTLER VE TEST CİHAZLARI
Kimyasal Kompozisyon Analizleri

Çekme testi

Üretilen çeliklerin kimyasal kompozisyon analizleri spektrometre ve O,N ve H analiz cihazı ile yapılır. Çeliğin istenen kompozisyona ya da istenen
temizliğe ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için üretimin her aşamasında bu analizler devam ettirilir.

Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet
uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin belirlenmesi mühendislikte büyük önem taşır. Şekil değiştirme ve bu şekil değiştirmeyi veren
kuvvet arasındaki bağıntı, malzemenin hangi koşullarda çalışabileceğini ya da hangi koşullarda şekillendirilebileceğini belirlemektedir.

Spektrometre, elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri
belirlemek için kullanılan bir araçtır.

Kuvvet ve şekil değiştirme arasındaki bağıntıların incelenmesi bakımından en basit deney çekme deneyidir. Çekme deneyi; malzemelerin statik
yük altındaki elastik ve plastik davranışlarının belirlenmesi, mekanik davranışlarına göre sınıflandırılması ve malzeme seçimi amacıyla yapılır.
Çekme deneyi esas olarak; birbirine göre aşağı ve yukarı hareket edebilen deney parçasının bağlandığı iki çene ve bunlara hareket veya kuvvet
veren, bu iki büyüklüğü ölçen ünitelerden oluşur. Çenelerden birisi sabit hızda hareket ettirilerek deney parçasına değişken miktarlarda çekme
kuvveti uygulanır ve bu kuvvete karşılık gelen uzama kaydedilir. Çekme testinde boyutları standartlara uygun daire veya dikdörtgen kesitli
numuneye ekseni boyunca yük uygulanır.
Çekme deneyi standartları EN ISO 6892-1, EN 10002
ve DIN 50125 altında belirtilmiştir. Özel şekilleri olan
çekme numunelerinin boyutları bu standartlar altında
belirtilmiştir.
Bu deney sonucunda malzemenin;
• Çekme Dayanımı
• Akma Sınırları
• Kopma Dayanımı
• Kopma Uzaması
• Kopma Büzülmesi
• Elastik Modülü
gibi değerleri ölçülebilir.

O,N ve H analizi sırasında çelik içerisindeki N,H ve O gaza dönüştürülerek çelikten uzaklaştırılır.
Çıkan gazların analizi yapılarak O, N ve H miktarlarına karar verilir.
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Sertlik Testi

Çentik Çarpma Deneyi

Sertlik izafi bir ölçü olup malzemenin çizilmeye, kesilmeye, aşınmaya ve delinmeye karşı gösterdiği dirence denir. Malzemeler üzerinde yapılan
en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir.
Diğer avantajı ise, bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır. Örneğin çeliklerde, çekme
mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır; dolayısıyla yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir edinmek
mümkündür.

Darbe deneyi, metallerin kırılma davranışının belirlenmesinde kullanılır. Metallerin özellikle gevrek kırılmaya elverişli şartlardaki mekanik özellikleri hakkında sağlam bir fikir elde etmek amacıyla kullanılır. Darbe deneyinde, standart çentik içeren numunenin dinamik bir yük altında
kırılması için gereken enerji tayin edilir. Bulunan değer, malzemenin darbe direnci olarak tanımlanır. Bu deneylerde yaygın olarak sarkaçlı darbe
deneyi makinesi kullanılır.

Sertlik ölçme standart bir batıcı ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Batıcı uçlar bilye, piramit veya koni biçiminde olup sertliği deney malzemesinin sertliğinden çok daha yüksektir. Uygun olarak seçilen batıcı uç, tatbik edilen bir yük
altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Genel deyimle malzemenin sertliği, bu izin büyüklüğü ile ters orantılıdır.
Batıcı uç ne kadar büyük bir iz bırakırsa malzeme o kadar yumuşak demektir.
Laboratuvarlarda uygulanan sertlik ölçme yöntemleri şunlardır.
• Brinell sertlik deneyi
• Rockwell sertlik deneyi
• Vickers sertlik deneyi
Sertlik deneyi ile ilgili standartlar
Brinell için ASTM E10 ve DIN EN
6506-1, Rockwell için ASTM E18,
EN10109 ve DIN EN 6508-1, Vickers için ASTM E384 ve DIN EN
6507 altında belirtilmiştir.

Darbe deneylerinde kullanılan numunelere standartlarda belirtilen şekillerde çentikler açılmaktadır. Bu tip deneylerde amaç,
malzemenin yapısında muhtemelen bulunacak gerilme yığılması
darbe esnasında çentik tabanında suni olarak oluşturulup malzemenin bu durumda dinamik zorlamalara karşı göstereceği direnci
tayin etmektir.
Bazı malzemelerde darbe değeri sıcaklıkla değişir. Bu tarz malzemelerde darbe deneyi farklı sıcaklıklarda yapılıp, malzemenin
farklı sıcaklıklar altındaki davranışının gözlemlenmesi gerekir.
Malzemeler düşen sıcaklıklar ile sünekliklerini kaybederek
gevrekliğe geçebilirler.
Bu testin standartları ISO 148-1 ve DIN 50115 altında belirtilmiştir.
Standartlarda kullanılacak numunenin ve açılacak çentiğin
boyutları ve konumu da belirtilmiştir.

Şekil 3. Çentik Çarpma Testi Düzeneği

Bir sertlik deneyi türü olarak
adlandırılabilecek mikro sertlik
ölçme deneyi, farklı mikro yapıların
sertlik farklılıklarını ya da çok
küçük numunelerin ve ince saçların
sertliklerini ölçme amaçlı kullanılır.
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Yorulma Testi

Jominy - Sertleşebilirlik

Dinamik yükler ve titreşimler altında çalışan makine elemanlarının maruz kaldığı gerilmeler, malzemenin akma dayanımının altında bir değerde
olsa bile belirli bir çevrim sayılarından sonra yüzeyde çatlamalar ve devamında malzeme yüzeyinde parça ayrılması şeklinde parçayı hasara
uğratır. Bu olaya yorulma denir. Yorulma malzemelerde (köprüler, uçaklar, makine parçaları vb.) ortaya çıkan bir çeşit kopma biçimidir.

Aşırı yüksek ve dinamik yükler altında veya soğukta çalışan çelik makine elamanlarının bu koşullarda başarıyla çalışabilmesi için martensit
yapıda olması gerekir. Çeliğin bu yapıya ulaşabilmesi için su verme işlemine tabi tutulması gerekir.

Yorulma deneyi sırasında malzemeye değişken yükler yükleyecek bir düzenek kullanılır. Yapılan değişken yükler sonrası belli bir çevrim
sayısından sonra numune üzerinde meydana gelecek gerilmeler sonucunda numune yorulma hasarına uğrayacaktır. Numunenin yorumla
hasarına uğrayacağı devir sayısı devir sayacından okunur. Uygulanan yük altında, numunenin hasara uğradığı çevrim sayısı kaydedilir. Kaydedilen değerler yorulma davranışının belirlenmesinde sıkça kullanılan S-N (Mukavemet – Çevrim Sayısı) eğrisinin elde edilmesinde kullanılır. Mukavemet – Çevrim Sayısı eğrisi kullanılarak malzemenin yorulma sınırı belirlenir.

Çelik malzemenin martensite dönüştürülebilmesi için malzemenin östenit faz sıcaklığından belirli bir kritik hızın üzerinde soğutulması gerekir.
Büyük boyutlu çeliklerde soğuma hızının iç kesim ve yüzey arasında farklı olmasından dolayı martensite dönüşüm zorlaşmaktadır.
Çeliklerin yüzeyden derinlere kadar martensite dönüştürülebilme yatkınlığı malzemenin sertleşebilirliği olarak adlandırılır. Sertleşebilirlik deneyleri, su verme ile elde
edilen sertlik derinliğinin ölçülmesi esasına dayanır. Sertleşebilirlik çeliğin kompozisyonuna bağlı olarak değişir.
Sertleşebilirliğin belirlenmesi amacıyla en yaygın kullanılan deney Jominy deneyidir.
Bu deneyde 25 mm çapındaki 100 mm boyundaki silindirik numune şekilde gösterildiği
gibi alın kısmından su verilerek soğutulur. Parça boyunca farklı soğuma hızları elde
edilir.
Daha sonra yüzeyden talaş kaldırılarak düz bir yüzey oluşturulur bu yüzey üzerinden
sertlik ölçümü yapılır. Su verme işleminin yapıldığı alından başlayarak değişen mesafelerde sertlik ölçümü yapılır. Alınan bu değerler mesafeye bağlı bir grafik üzerinde
belirtilerek; Jominy değerleri elde edilir.
Jominy deneyine ait standartlar TS 1381, DIN EN ISO 642 ve SAE J406 altında belirtilir.

Şekil 5. Jominy Deneyi Su Verme Düzeneği

Şekil 4. S-N Eğrisi Örneği
100

101

7 / ÇEMTAŞ’TA UYGULANAN TESTLER

7 / ÇEMTAŞ’TA UYGULANAN TESTLER

Mavi Kırılma

Metalografi

Mavi kırılma deneyi çelik içerisinde bulunan metalik olmayan kalıntıların toplam sayı, boy ve kalınlıklarının belirlenmesinde kullanılır. Temel
olarak belirli bir sıcaklıkta tutularak mavi renk kazandırılmış çelik yüzeyi ile kalıntılar arasındaki renk farkından yararlanılır.

Metalografik incelemeler mikro ve makro ölçüde yapılan incelemeler olarak iki gruba ayrılır. Bu incelemeler çok çeşitli amaçlar için kullanılabilirler;

Hadde yönüne dik kesilerek alınan numune üzerine mamulün uzun eksenine dik yönde bir kanal açılır. 80 dakika boyunca meneviş sıcaklığında
tutulan çelik (300 - 350 °C), oda sıcaklığında kırılır. Maviye yakın bir renk alan çelik yüzeyi ile farklı renkte olan kalıntılar ayrışacağından kalıntı
kontrolü rahatlıkla yapılabilir. Yüzeyde görülen kalıntılar standartlarda bulunan tablolardan derecelendirilir.
Mavi kırılma deneyine ait standartlar IS 10138 ve TS 3088 – SEP 1584 altında belirtilir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mikroyapı incelemeleri
Dekarbürizasyon derinliği incelemeleri
Korozyon ve oksitlenme incelemeleri
Yüzey durumunun incelenmesi
Kalıntıların yapısı ve dağılımının incelenmesi
İçyapıdaki gözeneklerin incelenmesi
Isıl işlem durumunun incelenmesi
Döküm yapısının incelenmesi

Metalografik işlemler aşağıdaki adımlardan oluşur;
Numune alma:
Alınacak numune yapılacak işleme göre değişebilir. Bu
işlem sırasında dikkat edilmesi gerekenler, enine ve
boyuna kesit alınması ve yapı değişikliğine neden olacak etkenlerden(ısınma, deformasyon) kaçınılmasıdır.
Yataklama:
Alınan numunenin boyutu elle tutulamayacak kadar
küçükse ya da şekli düzgün değilse bu tür numuneler genellikle bakalit olmak üzere bir malzeme içine yataklanarak incelenir.

Şekil 6. Mavi Kırılma Örneği

Zımparalama:
İncelenecek parçadan kesilerek alınan numunenin yüzeyi son derece pürüzlü olup ayrıca yüzeyde deformasyon tabakası vardır. Mikroskopla
inceleme yapabilmek için numune yüzeyinin son derece düzgün olması gerekir. Orijinal yapının ortaya çıkarılması için de yüzeydeki deforme
olmuş tabaka uzaklaştırılmalıdır. Bunun için zımparalama işlemi uygulanır. Zımparalar tanecik boyutuna göre numaralandırılırlar. Zımparalama
işlemi kaba zımparalardan daha hassas zımparalara doğru gidilerek yapılır.
Parlatma:
Parlatma mekanik, elektrolitik, kimyasal, otomatik parlatma yöntemleriyle yapılır. Zımpara işleminde olduğu gibi değişik hassasiyetlerde
parlatıcı yüzeyler kullanılır. Parlatılan numune su ve alkol ya da asetonla yıkanıp kurutularak dağlama işlemine hazır hale getirilir. Ancak
dağlama işlemi yapılmadan önce de birçok gözlem yapılabilir.
•
•
•
•

Kalıntılar
İçyapıda bulunan gözenekler
Çatlaklar
Tane arası korozyon incelemeleri

Parlatılmış yüzey üzerinde mikro temizlik incelemesi de yapılabilir. Mikro temizlik analizi standartları ASTM E 45 ve DIN 50602 altında
belirtilmiştir. Yapılacak işlem ASTM E45 ya da DIN 50602 standartları kullanılmasına göre değişkenlik gösterir. Numuneler mikroskop altında
incelenerek, barındırdıkları kalıntılar standartlarda belirtilmiş kalıntı boyutlarıyla karşılaştırılır ve kalıntı seviyesine göre numaralandırılır.
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Çemtaş’ta Gerçekleştirilen Tahribatsız Testler

Dağlama:
Kimyasal dağlama işleminde çeşitli kimyasal maddelerin karışımından oluşan ve her malzeme için farklı olan “dağlama ayracı” kullanılır. Ayraçlar su, alkol, gliserin veya bunların karışımından oluşan çözücülerin çeşitli asit, alkali veya kimyasalların karışımından elde edilirler. Çeliklerde kullanılan ayraçlar etanol, nitrik asit, hidroklorik asit, pikrik asit, bakır sülfat gibi reaktiflerin karıştırılmasıyla elde edilir. Dağlama işlemi
her tür malzeme için farklı sürelerde yapılır.

Çemtaş’ta ayrıca yuvarlak kesitlerde üretilmiş olan çubuklar iç ve yüzey hatalara karşı tahribatsız testlerden geçirilmektedir. Otomotiv sanayisi için üretilen malzemelere mutlaka uygulanması gereken bu testler, son teknolojiye sahip cihazlarda yapılmaktadır. İç hatalar ultrasonik
yönteme göre test edilirken yüzey hatalar için manyetik akı yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca kabuk soyulmuş malzemelerin yüzey hata kontrolü
Eddy Current yöntemi ile yapılmaktadır. Bunlara ek olarak tüm yuvarlak kesitli malzemelerde, malzeme karışıklığını önlemek için, seyyar spektrometre kullanılarak karşılaştırmalı analiz yapılmaktadır.

Dağlama işlemi gözle, ışık veya stereo mikroskopta düşük büyütmelerde inceleme amacıyla yapılırsa, bu tür dağlamaya “makro dağlama” daha
yüksek büyültmelerde yapılacak incelemeler için yapılan dağlamaya ise “mikro dağlama” denir.

Çemtaş’ta kurulu bulunan Tahribatsız Muayene Cihazları:
• 5 adet Yüzey Hata Test Cihazı
• 4 adet İç Hata Test Cihazı
• 2 adet Seyyar Ultrason Test Cihazı
• 3 adet Seyyar Spektrometre

Makro dağlama işleminde numune daha kaba zımparalar ile zımparalanır ve kuvvetli asit içeren makro dağlama ayıraçları ile dağlanır. Makro
dağlama için standartlar ASTM E 381 altında belirtilmiştir. Makro dağlama ile aşağıdaki bilgiler elde edilebilir;

•
•
•
•
•

Döküm yapısı
Segregasyon ve kalıntılar
Karbürizasyon ve dekarbürizasyon tabakaları
Gözenek ve çatlaklar
Bantlaşmalar

Mikro dağlama işleminde daha özenli bir zımparalama ve parlatma işlemi uygulanarak numuneler daha yüksek büyütmelerde mikroskop altında
incelenir. Mikro dağlama sonucu birçok özellik hakkında bilgi edilebilir.
•
•
•
•
•
•

Mikro yapılar
Dekarbürizasyon derinliği – SAE J419, ASTM 1077 ve EN ISO 3887
Kalıntıların yapısı ve dağılımı, korozyon ve oksitlenme bölgeleri
Gözenek ve çatlakların yapısı
Isıl işlem sonrası değişimler
Östenit tane büyüklüğü- ASTM E 112, EN ISO 643 (Farklı kompozisyonda çelikler için farklı işlemler uygulanmaktadır)
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Yüzey Hata Test Sistemleri
Manyetik Akı Yüzey Hata Sistemleri - Circoflux
Circoflux Yüzey Hata Test Cihazı hata tespitinde Manyetik Akı Sızıntı (Magtenic Flux Leakage) yöntemini kullanır.Bu, sıcak haddelenmiş çelik
çubukların boyuna yüzey hatalarını bulan en hassas yöntemdir. Circoflux yüzey hata testi, dövme ve talaşlı imalat amaçlı üretilen çelik çubuklar
için bir zorunluluktur.
Circoflux da çatlak bulma işlemi çok yüksek enerjili alternatif akım
ve sızıntı akı ilkesi üzerine kurulmuştur. Bu ferromanyetik test
malzemelerinin dönen manyetikleyici Yoke’lar ile manyetiklenmesinden oluşmaktadır.Manyetikleme yüksek frekanslı (6kHz) ve
yüksek güçlü (9 kVA) alternatif akım kullanılarak yapılır.Yoke’larda
üretilen manyetik akı fiziksel bir temas olmadan test parçasına iletilir.Yüksek manyetikleme frekansı sebebiyle, Yoke’ların bacakları
ile malzeme yüzeyi arasında yalnızca ince bir manyetiklenmiş tabaka meydana gelir.Bu tabaka manyetik olarak doymuştur.Eğer test
parçası üzerinde bir çatlak varsa, bu çatlak manyetik akıya karşı
bir engel gösterir. Akının bir bölümü çatlağın çevresinden dolaşır.
Küçük bir kısmı çatlak noktasında yüzeyden ortaya çıkar ve çatlağın
derinliği ile orantılı bir sızıntı akı oluşur.Yoke’ların bacakları
arasında bulunan ve yüksek manyetik alan duyarlılığına sahip problar test yüzeyini fiziksel olarak dokunarak tararlar ve ileride uygulanacak işlemler için sızıntı akıyı elektrik sinyallerine dönüştürürler.
Hata sinyalleri daha sonra gürültü sinyallerinde ayrılır ve analiz
edilerek hata derinlikleri bulunur.Malzeme üzerinde bulunan çatlak
derinlikleri, ayarlanan çatlak derinliği üzerinde ise çubuk üzerinde
çatlağın bulunduğu bölge yüzey hatasını temsil eden boya ile cihaz
tarafından boyanır.Hatalı ve sağlam çubuklar test sonrasında cihaz
tarafından birbirlerinden ayrılırlar. Test sonrası artık manyetizma
kalmaması uygulanan yöntemin önemli bir üstünlüğüdür.
Eddy Current Yüzey Hata Sistemleri – Defactomat, Circograph
Eddy Current yüzey hata kontrolü Defactomat ve Circograph
tarafından yapılır.Çemtaş tarafından üretilen kabuk soyulmuş
malzemeler bu testten geçirilir.
İçerisinden akım geçen bir iletkenin etrafı bir magnetik alanla çevrilidir. Bu magnetik alanın gücü, kendini oluşturan bu akımla direkt
olarak ilişkilidir. Büyüklüğü değişen bu akım, örneğin zamana bağlı
olarak değişen bir alternatif akım, palslı bir magnetik alan yaratır.
Şayet elektrik iletkenliğine sahip bir malzeme bu magnetik alan
içerisinde bırakılırsa, malzemenin içerisinde bir gerilim indüklenir.
Malzeme iletken olduğunda bu gerilim malzemenin içerisinde bir
akım indükler. Bu akım “Eddy current” (Eddy akımı ya da Girdap
Akımı) olarak bilinir. Eddy akımı kendini oluşturan akımın özelliklerini taşır fakat doğrultusu terstir. Malzeme yüzeyindeki eddy akımı
doğrudan doğruya kendini oluşturan akımın frekansı ile ilgilidir. Bu
açıdan, eddy akımının etkilediği derinlik bu frekansın artmasıyla
azalacaktır. Malzeme yüzeyinden içerideki oluşan eddy akımları,
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yüzeyde oluşan akımların faz değişimleri ile ilişkilidir. Eddy akımları şayet çatlak, boşluk, yüzey hasarları veya hatalı kaynak birleştirmeleri gibi
malzeme kusurları ile karşılaşırsa, akısın olması gerektiği doğrultuda yayınamazlar. Bunun sonucunda magnetik alanda bir değişiklik oluşur, ve
buna bağlı olarak test bobini de reaksiyon verir. Eddy current test prosedüründe bu kavram malzeme hatalarının tespitinde kullanılmaktadır.
Eddy-Current testi ile malzemenin yüzeyinde veya yüzeyine yakın çatlaklar algılanabilir. Fazla hazırlık gerekmez ve geometrik açıdan zor yüzeyler incelenebilir.
Ultrasonik Test Sistemleri - ROWA
Çemtaş bünyesinde Ultrasonik Test, Darbe-Yankı metodu kullanılarak ROWA test cihazı tarafından yapılmaktadır. Temas sıvısı olarak su
kullanılmakta ve daldırma yöntemi uygulanmaktadır.

Figur 1. Manyetik Akı Kontrolü

Ultrasonik ses dalgaları üreten prob sistemi bir döner kafa üzerine yerleştirilmiştir. Döner kafa, doğrusal ilerleyen çubuğun etrafında yüksek
hızlarda döner ve bu şekilde çubuğun tamamı sarmal bir şekilde taranmış olur. Ultrasonik test, çubuk cihaza girer girmez başlar ve çubuğun
ilerlemesi boyunca devam eder. Döner sistemlerde dörtlü prob modülleri içerisinde toplam 24 prob bulunmaktadır ve bunların 12 tanesi test
esnasında görev yapmaktadır. 12 tane probun 8 tanesi yüzey ve yüzey altı hataların tespiti, kalan 4 tanesi ise iç hataların tespiti için kullanılır.
ROWA cihazında döner kafa bulunmamakta, bunun yerine, her birisinde 124 tane kristal bulunan 6 tane Phase-Array probu test çubuğunun
etrafını çevrelemektedir. Bu cihazda iç hata ve yüzey/yüzey altı hatalar için aynı kristaller kullanılmaktadır. Yüzey ve yüzey altı hataların tespiti
için açılı problar kullanılmaktadır. Ultrasonik ses demeti su yolunu yaklaşık 19o lik açı ile geçer ve bir kısmı çubuk yüzeyinden geri yansıyarak
Giriş Ekosunu oluşturur. Diğer kısmı ise 45o lik açı ile kırılarak çubuğun içerisinde ilerler. Ses demeti, çubuk içerisinde ilerleme esnasında yüzeyde
veya yüzey altında bulunan hatalardan yansıyarak problara geri gelir ve geri dönen ses demetinin enerjine bağlı olarak hata büyüklüğü
bulunur. Eğer bulunan hata referans alınan hatadan büyükse, cihaz
tarafından hatanın olduğu yere hatayı tanımlayan boya püskürtülür
ve çubuk hatalı olarak ayrılır. İç hataların tespiti için 90o açılı problar kullanılmaktadır.Ultrasonik ses demeti su yolunu 90o lik açı ile
geçer ve bir kısmı çubuk yüzeyinden geri yansıyarak Giriş Ekosunu
oluşturur.Diğer kısmı ise 90o lik açı ile çubuğun içerisinde ilerler.
Ses demeti, çubuk içerisinde ilerleme esnasında çubuk içerisinde
bulunan hatalardan yansıyarak problara geri gelir ve geri dönen
ses demetinin enerjine bağlı olarak hata büyüklüğü bulunur.Çubuk
içerisinde ilerlemeye devam eden ultrasonik ses demeti çubuktan
çıkarken geri yansımaya uğrar ve problar tarafından algılanarak
Arka Duvar Ekosu meydana gelir. Eğer bulunan hata referans
Figur 3. Ultrasonik Test Değerleri Değerlendirilmesi
alınan hatadan büyükse cihaz tarafından hatanın olduğu yere hatayı
tanımlayan boya püskürtülür ve çubuk hatalı olarak ayrılır.
Modern bilgisayar destekli elektronik teknolojisi günümüzde Phased Array Ultrasonik Sistemlerinin sanayi uygulamalarında kullanımını
elverişli hale getirmiştir.Önceleri çözümü çok pahalı veya karışık mekanik düzeneğe sahip olan problemlerin çözümü Phased Array sayesinde
çok kolaylaşmıştır.Mekanik parçaların çoğunluğunun elektronik parçalarla yer değiştirmesinden dolayı sistemin bakımı kolay hale gelmiş ve
parçaların aşınması azalmıştır.Her bir Phased Array probunda 124 adet kristal bulunmaktadır.Belli sayıda kristal bir araya getirilerek sanal problar oluşturulur.Sanal problar hem dik hem de açılı ses demeti oluşturma özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde aynı sanal problar hem iç hem de
yüzey ve yüzey altı hata tespitinde beraber kullanılmaktadır.Sanal probların büyüklüğü, oluşturduğu ses demeti açısı ve odak noktası fiziksel bir
prob değişimi yapmaksızın parametrik olarak değiştirilmektedir.Phased Array test sistemi, döner sistemlerde olduğu gibi Daldırma Yöntemini
kullanır.Temas sıvısı olarak su kullanılır.Bir döner sisteme sahip olunmadığı için, sanal problar her defasında belli bir adım sayısı kadar hareket
ederek çubuğun etrafında ilerlerler. Çubuğun etrafını çepeçevre saran kristallerin oluşturduğu sanal probların bu hareketi sayesinde fiziksel bir
dönme olmaksızın çubuğun bütün çevresi dönülmüş olur.

Figur 2. Eddy Current Akımı Kontrolü
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Denge Çubuğu Üretim Hatlarında Gerçekleştirilen Testler
Çemtaş bünyesinde bulunan denge çubuğu hattında ürün kalitesi ve güvencesini sağlamak için kullanılan çeşitli test cihazları bulunmaktadır.
Denge çubuğu üretiminde kullanılan test cihazları:
• Taş Çarpma Testi
• Boya Sertlik Testi
• Boyalı Yüzeylerin Kum Püskürtme ile Aşındırılması Testi
• Boya Kazıma Testi
• Boya Darbe Testi
• Konik Bükme testi
• Silindirik Bükme Testi
• Nem Direnci Testi
• Elek Testi
• Kalıntı Yüzey Gerilimi Testi
• Boya Su Direnci Testi
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Çemtaş Ar-Ge Merkezi
Yurt içi ve yurt dışında potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edebilecek ürünler elde edebilmek için ve gelecekte otomobilin daha geniş bir
ulaşım ekosisteminin parçası olacağının bilincinde olarak projeler yürütülmektedir. Bu sayede Ar-Ge merkezi küreselleşen bir dünyada otomotiv
çelik üreticisi olarak sürekli dinamik ve yenilikçi kalmayı sağlayacaktır.
Çemtaş, uzun yıllardır Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı – TEYDEB/TUBITAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV destekli
projeler yürütmektedir. Ar-Ge merkezi ile proje kapasitesini arttıran Çemtaş; Müşterileriyle ortak yürüttüğü yeni çelik kaliteleri geliştirme,
malzeme hafifletme, ürün performansı arttırma vb. konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan bu çalışmaların
birçoğu, üniversiteler ile iş birlikleri içerisinde gerçekleştirilmektedir.
ÇEMTAŞ bugüne kadar birçok araştırma ve geliştirme projesi tamamlamıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Çelikhane, haddehane ve denge çubuğu üretim hatları ve tahribatsız test hatları ile işbirliği içinde çalışmakta olan Ar-Ge merkezi, bulundurduğu
geniş analiz ve test imkânlarıyla vasıflı çelik alanında birçok araştırma ve geliştirme faaliyeti sürdürebilmektedir.
•
•
•
•

Performans arttırma,
Üretim verimliliği arttırma,
Yeni ürün geliştirme,
Test tekniklerini iyileştirme

gibi alanlarda yine iç projeler, TEYDEB/TÜBİTAK projeleri ve AB projeleri(Horizon 2020) yürütülmektedir.Yapılacak olan tüm bu araştırma ve
geliştirme projeleriyle ÇEMTAŞ, vasıflı çelik üretiminde çağın gereklilikleri yakalamak ve pro-aktif yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarını önceden
belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Çelikte Hidrojen Kontrolü (2012 – 2014)
Denge Çubuğu Üretiminde Ürün Performansı Artırılması (2011-2012)
Kalıntı Kontrolü (2010-2012)
Paslanmaz Çeliklerin Sürekli Döküm Yöntemiyle (2001-2002)
Yüksek Kükürtlü Dövme Kalite Çeliklerde Sülfit Kalıntısı Şekil Kontrolünün Sağlanması (2000-2002)
Dövme Amaçlı Mikro Alaşımlı Çeliklerin Üretilmesi (1999 – 2001)
Otomat Çeliklerinin Sürekli Döküm Yöntemiyle Üretilmesi (1998 – 2000)

2015 yılında Ar-Ge merkezi hazırlıklarını tamamlayan ÇEMTAŞ, 5746
sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki
kanun kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde Bilim ve Sanayi Teknoloji
Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 222. ve vasıflı çelik üretimi alanında ilk
Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.
ÇEMTAŞ içerisinde 707 m2 lik bir alan üzerine kurulmuş olan Ar-Ge
merkezi bünyesinde aşağıdaki bölümleri bulundurmaktadır;
• Denge Çubuğu – Servo Test Laboratuvarı
• Malzeme Test Laboratuvarları
• Tahribatsız Test Ünitesi
Ar-Ge merkezi bünyesinde bulunan bu laboratuvarlar ve test ünitelerinde;
• Kimyasal kompozisyon analizleri
• Çekme testleri
• Çentik darbe testleri
• Mikro yapı ve mikro temizlik analizleri
• Mavi kırılma testleri
• Makro yapı analizleri
• Sertlik testleri
• Sertleşebilirlik testleri
• Yorulma testleri
• Yüzey ve iç hata denetimi (ultrasonik ve manyetik akı yöntemleri)
gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.
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* (ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels and High Performance Alloys’dan alınmıştır)
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