
UCTEA Chamber of Metallurgical & Materials Engineers Proceedings Book

986 IMMC 2016   |   18th International Metallurgy & Materials Congress

Çemtaş Çelik Fabrikasında Kalıntı Kontrolü Berkay Şahin¹, İsmail İrfan Ayhan¹, Mehmet Akpınar¹, 
Naci Sevinç² 

¹Çemtaş Çelik Makina Sanayi, ²Atılım University - Türkiye

Abstract                                                                                                             
                                                                           
Demands of automotive industry for cleaner steel with 

d homogeneously distributed 
In order to 

investigate factors affecting the cleanliness of the steels 

was thoroughly investigated and the possible origins of 
inclusions in the final product was tried to be found. By 
this way, optimum parameters of electric arc furnace, 
deoxidation, ladle furnace and vacuum processes are 
specified to minimize non-metallic inclusions. As a 
resul ing 
practice in accordance with the outcomes of these 
studies, total oxygen amount found in the final product 
is decreased by 50%. In addition to that production 
losses which arise from scrapping of defected regions 
are also remarkably reduced.   
                  
Özet                                                                                    
                                   

ok ölçüm ve 

on, pota 
 Elde edilen 

 
 ile beraber son üründeki toplam oksijen 

                                                            
                                 
1.                                                                                        
                    
Günümüzde çelik endüstrisinde , üretim 

in maliyetlerin 
ni gerektirmektedir. Çelik tüketicileri de 

ve kalitesinde  

 Hem üretim 

 
çelik üretimi için Dünya genelinde üretim 

   

Genellikle otomotiv endüstrisine 
kesitlerde kaliteli ham malzeme tedarik eden 

 Malzemenin içinde, yüzeyinde veya 
lmesi 

ultrasonik yöntem ile test edilmektedirler.  

 

 

üretim 
 sebeplerinin ortaya 

 ve a  için 

  makro ve 
mikro    
                      

                                             
           

numunelerin kimyasal analizleri ARL 4460 optik 
  

süreçlerinde kontrol edilmesi gereken en önemli 
[1,2] 

Numunelerdeki top n belirlenmesi 
için her bir numuneden arçada 

 . Lolipop 
numuneleri  3 parçada 
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Cr/Cr2O3 içeren Celox sensörü . 
 çözü  

bulunan h eraeus Electro-
r. 

Kütüklerin haddelenmesi ile üretilen yuvarlak ürünler 

 belirlenen bölgelerden 
 

                                
                                                                          
3. Sonuçlar ve                      
             

30CrNiMo8 kalitesinden üretilen çubuklarda tah
 

numunelere 

                                                       

 1.     
        

 daire 
  sürekli 

uygulanan 
 

   

 2. 
                

koyu alanlar ise çelik matrisidir. Çelikteki oksijen 

[3]  

görülen oksitlerin reoksidasyon veya deoksidasyon 
,  yüzdürülerek 

 tahmin edilmektedir. 

genelde nedenle 
sadece bir kümeye ait SEM/EDX analiz sonucu Çizelge 

     
             
Çizelge 1. Oksit kümelerine ait SEM/EDX analizi 

Element 
 

 
% 

Atomik 
% 

 
% 

Formül 
 

O 45.32 59.05 0.00  

Mg 2.02 1.73 3.35 MgO 

Al 46.84 36.19 88.50 Al2O3 

Ca 5.83 3.03 8.15 CaO 

                                                                                     
-90% Al2O3, 10-15% 

CaO ve 3-
 

 
  kalsiyum eklemesi enjeksiyon ya da tel 

besleme yolu 

  

. 
Bu indirgenme çelikte spinel (MgO.Al2O3

[5,6] 
analiz ile tespit edilen magnezyum oksitlerin MgO-C 

 

Bu sonuçlar  göz önüne alarak, 
sürecinde olabilecek üretim 
parametreleri  ksit 

elik üretimin 

toplam oksijen ölçümleriyle deva  
                   

               

dört 
ri 

 
Dört 

ölç    
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oksijen gidericilerin eklenmesinden 2-3 dakika sonra 

ici olarak 
 

görülmü lüminyum 

.
  

 

 3. 
a  
             
Yüksek miktar

 

üzerine od   
                   

  
                   

ptimum alüminyum 
 

 devirmede lüminyum eklenen 

belirli  

 4
 noktalar ise 

göster  
ini istenilen seviyeye indirebilemek için 

  

alüminyu
 alüminyumun 

  
at .   
  

 

 4. 
           

giderici olarak eklenen 
   

Çel çelik 

deoksidasyon ürünlerinin 
 . Bu nedenle elektrik ark 

. 

                            
                                                  
3.3. Elektri  
             

sine özgü termodinamik ve 

 

 

O (ppm) x [C (%)] 1.102 = 25.808           (1) 

 
 kolayca görülebilmektedir.                       

                
3.4. Vakum  

                                                                    
EDX analizlerinde (Çizelge 1.) 

 
malzemenin indirgenmesinden kaynaklanan 
reo .  

Optimum vakum süresini belirleyerek reoksidasyonu en 

toplam 

 birbirinden 
esi toplam oksijen 

ak  5 te                                            

LF 1 LF 2 BV AV T 1
4761 32.65 2.99 4.15 2.89 3.54
4762 64.78 3.54 3.50 2.86 3.57
4777 62.51 3.65 4.09 3.92 4.29
4778 51.30 2.49 3.41 2.22 3.42
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 5. Vakum süresine göre toplam oksijende 
    

                 
 10-15 dakika 

 tabi tutulan dökümlerde toplam 

dökümler için O(t=15) / 
Bu veriler 15 d  leminde 

  Bu sonuçlara 
 üretim sürecinde ideal vakum 

süresinin 10-  ve 15 dakika 
üzerinde vakum 
veri   

 yandan, temiz çelik üretimi için çelik içerisindeki 
h  
azalt [7] 
vakum süresince hidrojen ölçümler
sonucunda 10 dakika ve üzerindeki vakum sürelerinin 

 engellenmesinde yeterli 
       

                                                                                                                                                                                              
4. Sonuç     
                

odaklan

 

 

yüzdürülmesi zor deoksidasyon ürünlerinin fazla 
miktarlardaki . Elektrik 

 iyelerde 
 . 

 

  yü
 

yetersizliklerden   

 

ne ve alüminyumun 
  eklenmesine karar 

 
 

 T 10- ki 
 15 dakika 

9-15 dakika 
 

azaltmada  
 

nda optimum üretim 

ama ve 
 

r. Buna ek olarak son üründe 
   

 

B  3100455) 
.     
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