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TÜRKİYE ALÜMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TA.LSAD, genç alüminyum sanayi sektörümüzün örgütlü olarak daha başa rıh olacağını gören öncü 
sanayicilerimiz tarafından 1971 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren firmalar üstü bir anlayışlı 
faaliyetlerini sürdüren TALSAD, yurt çapında örgütlenerek üstlendiği Alüminyum Sanayini temsil görevini 
başarı ile yürütmektedir.

TALSAD, Bakanlar Kurul tün un 1989 yılında adında “TÜRKİYE" sözcüğünün kullanma hakkı vermesi ile 
Türkiye Alüminyum Sanayini yurt dışında da temsil etme sorumluluğu yüklenmiştir. Bu bilinç İle 1992 
yılında “EAA” (European Aluminium Association), “Avrupa Alüminyum Birliği" ne üye kabul edilerek 
Avrupa’ya adım atan sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşu olarak diğer sektörlere de örnek olmuştur. 
TALSAD, ülkemizin hemen her bölgesinden 91 üyesi ile Türk Alüminyum Sektörü pazarının %75 ini temsil 
etmektedir.

MİSYONUMUZ
Geleceğin metali" olarak adlandırılan alüminyumun, Türkiye’de tanınırlığım, kullanımını ve üretimini 
arttırmak; alüminyum ürünleri ve üretiminde kalite yükseltme ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerine 
katkıda bulunmak, desteklemek ve teşvik etmek; alüminyum ile ilgili her türlü doğru ve tam bilgiyi derleyerek 
amaçlan doğ m İtti sunda İsteyenlere sunmak; Türk alüminyum sektörü mensuplarında birliktelikten doğan 
gücü ve İnanç bilincini pekiştirmek ve bu güç ile yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek; Türk 
alüminyum sektörü ve Türkiye’de üretilen alüminyum ürünlerinin iç ve dış pazarlarda hak ettiği konuma 
ulaşmasını sağlamak TALSADhn misyonudur.

VİZYONUMUZ
TALSAD, misyonunu gerçekleştirme sürecinde teknoloji ve bilgiyi izleyen; edindiği tüm bilgi, birikim ve 
deneyimi misyonuna uygun biçimde kullanıma sunan; sivil toplum kuruluşu niteliklerini en üst düzeye 
yükseltmiş ve kendi bünyesinde bir hizmet üreticisi kuruluş olarak toplam kalite anlayışım benimseyen; 
Türk alüminyum sektörünün en büyük ve eksiksiz temsilcisi haline gelmiş ve yalnız üyelerinin değil tüm 
toplumun güvenini kazanmış olan ve bu güvene dayanarak uluslararası boyutta da kurumsal katkısını 
ortaya koyabilen; eğitime, çağdaşlığa, kurum İçi demokrasiye, takım çalışmasına, üretim ve ticarette etik 
değerlere, meslek ilkelerine, tüketici haklarına, çevreye ve insan sağlığına ve gelecek nesillere önem veren 
bir kurum olmayı vizyon olarak benimsemiş bulunmaktadır.

TURKISH ALUMINIUM INDUSTRIALISTS’ ASSOCIATION

OUR MISSION
The mission o f TALSAD is to increase awareness and popularity, usage and production of aluminium 
called as “future’s metal" in Turkey; to contribute, support and encourage activities targeting to increase 
quality and develop innovative products in production side; to compile correct and complete information 
about aluminium industry and provide It the industry; to improve the power and belief created by Turkish 
aluminium industrialists acting in cooperation and realize all activities described above; to help Turkish 
aluminium sector and aluminium products gets deserved position in domestic and foreign markets.

OUR VISION
TALSAD’s vision is to becom e an organization that monitors technology and information during realization 
process o f its mission; that offers its knowledge and experience to the use o f others; that adopts total 
quality approach being service producing enterprise with its competent qualifications and resources; that 
has becom e biggest and perfect representative o f Turkish aluminium industry that has gained trust o f the 
whole society which has been proven in international aspects; that values education, contemporariness, 
corporate democracy, team work, ethical values in production and trade, professional values, occupational 
principles, consumer rights, environment, human health and next generations.
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MAN
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜBİTAK MAM)

1972 yılında kundan TÜBİTAK MAM, çalışmalarını Kocaeli Gebze’deki 7800 dönümlük “TÜBİTAK Gebze Yer! eş kes i'nde 
sürdürmektedir. Ülküsü; uygulamalı araştırmalar alanında Dünya’nın önde gelen bilim ve teknoloji merkezleri arasında 
yer almak, görevi ise; Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılmasına bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda 
bulunmaktır. Toplam 862 personel ile çalışmalarını yürüten TÜBİTAK MAM’ın bünyesinde, Çevre Enstitüsü, Enerji 
Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Bİyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimya Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü, Yer ve 
Deniz Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır..

TÜBİTAK MAM’ın paydaşları İçin gerçekleştirdiği proje ve endüstriyel hizmet çalışmalarında müşteri odak!ılık ile kalite 
en fazla önem verdiği değerlerdir. Bunun bir sonucu olarak TÜBİTAK MAM’tn tüm enstitü ve birimleri 2001 yılında 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. TÜBİTAK 
MAM uluslararası geçerliliği olan çalışmalarını, 2002 yılında DAR/DAP, 2010 yılı itibariyle TÜRKAK tarafından EN 
ISO/IEC 17025:2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre akredite 
edilmiş laboratuarlarda gerçekleştirmektedir. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımım benimseyen TÜBİTAK MAM, tüm bu 
çalışmaların sonucunda 2003 yılında, kamu dalında Ulusal Kalite Başarı Öclülü almıştır.

Değerli bilim adamlarının oluşturduğu insan gücü, yüksek teknolojisi ve geniş kapsamlı hizmet veren, son sistem 
donanıma sahip laboratuarlarıyla ileri teknoloji dünyasının öncü kuruluşlarından olan TÜBİTAK MAM, müşteri odaklı 
yaklaşımı ile, endüstriyel kuruluşların, savunma kuruluşlarının, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının (yerel yönetimler, 
valilikler, bakanlıklar vb.) daima hizmetindedir. Bu hizmetler uygulamalı Ar-Ge Projeleri (ürün/ proses geliştirme, 
maliyet düşürme, verimliliği artırma vb.) veya Endüstriyel Hizmetler (test, analiz, ölçüm, eğitim, danışmanlık) şeklinde 
yürütülmektedir. TÜBİTAK MAM müşteri odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını yapmaktadır. TÜBİTAK MAM hakkında 
detaylı bilgiye www.mam.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

TÜBİTAK MARMARA RESEARCH CENTER

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Marmara Research Center (MRC), one of 
the research and development units of TÜBİTAK, was established in 1972. TÜBİTAK MRC carries out its activities 
with about 8Ö2 trained and experienced personnel on a pretty piece of land of 8 sq km (2000 acres) area in Gebze- 
KOCAELI/TURKEY.

With the vision of “taking part among the leading science and technology centers of the world in the field of applied 
research” and the mission of “contributing to the development of Turkey’s competing power, using science and 
technology”, TÜBİTAK MRC looks forward to developing close relationship with Turkish industry. TÜBİTAK MRC’s 
most valued principles are customer-orientation and quality for carrying out projects and providing industrial services. 
All institutes and units of TÜBİTAK MRC received ISO 9001:2000 Quality Management System and ISO 14001:2004 
Environment Management System Certification in 2001. About 30% of all the tests and analysis carried out by TÜBİTAK 
MRC institutes were accredited by DAR/DAP in 2002 and since 2010 by TÜRKAK according to the standards of EN 
ISO/IEC 17025:2000 General Requirements for the Competence of Calibration and Testing Lalioratories.

One of the most important objectives of TÜBİTAK MRC is to increase the self sufficiency ratio in order to carry out its 
activities with its own resources.
TÜBİTAK MRC has 7 Institutes and related supporting Administrative Departments:
• Energy Institute (El)
• Environment Institute (El)
• Food Institute (FI)
• Genetic Engineering and Biotechnology Institute (GEBI)
• Chemistry Institute (Cl)
• Materials Institute (MI)
• Earth and Marine Sciences institute (EMSI)

TÜBİTAK MRC conducts successful projects towards industry by these seven institutes having rich infrastaicture with 
well developed devices and highly equipped laboratories. One of the highly considered values of TÜBİTAK MRC is 
the privacy policy which is essential for both collaborating with the industry and developing projects towards military 
services. 80% of that TÜBİTAK MRC’s projects are developed for the public sector and efforts are being made to 
increase the portion of the private sector. TÜBİTAK MRC believes that catching up with modern western communities 
will just be possible by increasing national competitive power, producing its own industrial technology. Detailed 
information about the research areas of all Institutes is accessible at www.mam.gov.tr
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TM MOB METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olarak İlgili yasa hükümlerine uygun şekilde 1970 yılında 
kumlan Metalürji Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Halen 4400 olan 
Metalürji Mühendisleri Odası üye sayısı, her yıl metalürji dalında mühendislik eğitimi veren yurtiçi ve yurtdışı 
üniversitelerinden mezun olanlarla artmaktadır.

Ülke ve Oda üyelerinin hak ve yararları gözetilerek, metal ve metal dışı malzemelerin üretimi, şekillendirilmesi, 
özelliklerinin geliştirilmesi, hasarlı ve hasarsız kontrolleri vb. alanlarda, ihtiyaç duyulan ve gerek görülen 
etkinliklerin organizasyonu ve çalışmaların yapılması, sektörümüzde yapılan çalışmaların, yeni teknolojilerin ve 
bilgi birikiminin çeşitli araçlarla meslektaşlarımıza ve sektör mensuplarına duyurulması, üyelerin durumlarının 
iyileştirilmesi, oda amaçlarının temelini oluşturmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Metalürji Mühendisleri Odası iki ayda bir “METALÜRJİ’’ dergisini ve Oda faaliyetlerinin, 
sektörel haberlerin güncel şekilde aktarıldığı “E-BÜLTEN”i yayınlamakta ve seminer, sempozyum, panel, 
forum, kongre, fuar gibi etkinlikler organize etmektedir.

İki yılda bir yapılan ve Odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurullarda oluşan Oda Yönetim 
Kurulu yukarıda bahsedilen çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulunca 
oluşturulan ve üniversite, araştırma kuruluşları ve sanayiden uzmanların yer aldığı çalışma gruplarınca belli 
konularda ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır.

UCTEA CHAMBER OF METALLURGICAL ENGINEERS

The Chamber o f Metallurgical Engineers (CME) is a non-profit public organization founded in 1970 and is one 
o f twenty-three Chambers, which constitute the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects. The 
CME membership is currently 4400 and increasing each year with new graduates from national and foreign 
universities.

Tlie main functions of CME are to organize required and necessary activities and conduct studies in broad 
fields o f production, shaping, improving properties, destructive and non-destmctive testing o f metallic and 
nonmetallic materials, and also introducing the new technologies and the knowledges for the use and benefits 
o f the members of CME and the country.

Within this context CME publishes a bimonthly journal entitled “METALÜRJİ” and a bulletin called “E-BULTEN” 
in which news related to metallurgy and materials science appear. CME also organizes seminars, symposiums, 
panels, forums, congresses and fairs.

The supreme governing body of CME is the General Assembly which consists o f the Chamber members and 
is elected biannually. Board of Directors elected at the General Assembly is responsible from the execution 
o f the functions mentioned above. Additionally, detailed studies on certain specific subjects are conducted 
by “work groups” that consist of specialists from universities, research institutions and the industry and 
established by the Board of Directors.
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D avranışlarına Zn Oranının Etkisi
Effect of Zn Content on Corrosion Behaviour of Twin-Roll Cast

Aluminum Brazing Alloys

Cemil iştksacan, Mert Günyiiz, Cengiz Konya 
Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye

10:20

10:40

Karbon Fiber Kumaş Takviyeli Al-7075 Matrİksli 
Kompozİt M alzemelerin Üretim i ve Karakterizasyonu
Production and Characterization o f Al-7075 Matrix Carbon Fiber

Texture Reinforced Composites

Başak Aysin, Ali Kalkanlı 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türk ive

10:40

1 1 : 0 0

i.-. NIUM 8YMP0! X III ALUfc'Oi;



Saíon/Hall
Pamııkkale Plastik Şekillendirme Prosesleri

Aluminium Forming Processes
Olurum Başkam ■■'Session Chairman 
EYÜP SABRİ KA YALI

6082 Alaşımlı Dövme Parçaların Üretiminde Plastik 
Deform asyonun ve Sıcaklığın Dinam ik Yeniden 
Kristalleşm e Reaksiyonuna Etkisi
The Effect of Strain and Temperature on Re crystallization Reaction 
in the Production of 6082 Alloy Forgings
Se nicellin Akdi . O nur İlgaz , Erdem Ün livar , Yücel Birol
A ydınlar Y edek Parça San. ve Tic. A.S., "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Türkiye

11:35

11s55

İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Tekniği ile AA5754 
Malzeme Üretimi
The Production of AA5754 Alloy Material by Twin Roll Casting
Ko ray Tu rbaliogtu
Teknik Alüminyum San. A.S.
Türkiye

11:55

12:15

İçecek Kutularına Yönelik Olarak İkiz Merdaneli Sürekli 
Döküm Yöntem i AA3104 Alüminyum Alaşım larının  
Dökümü ve Term om ekanik Proseslerin Tasarımı
Twin Roll Casting of AA3104 Alloys and Thermomechanical Process 
Design for Beverage Cans

Gansu Kıyak’, Mithat Marmara1, Özgül Keleş2 
’Teknik Alüminyum San. A. S., Asian bu! Teknik Üniversitesi
Türkiye

12:15

12:35

SIMA Yöntem i ile 2024 Dövme Alüminyum Alaşımından 
Parça Üretimi
Part Manufacturing from 2024 Wrought Aluminium Alloy7 by SIMA 
Method

H üseyin Ö zdeş, İlk e r  Erdeniz, D erya D ışp m ar 
İstanbul Üniversitesi
Türkiye
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Yüzey İşlemleri
Surface Treatment

Oturum Başkanı/Session Chairman 
TİMUR ULUCAIC

Saf Titanyum Malzeme Yüzeyinde Alümİnyum-Titanyum  
İnterm etalik Tabakasının Oluşturulması 

To Constitute a Aluminium-Titanium Intermetallic Layer on the
Surface of Pure Titanium

M ustafa Safa Y ılm a z 5, E rd em  A tar1, O rhan  Ş a h in 1, Eyüp Sabri K ayalı2
'G elize Yüksek Teknoloji Enstitüsü. ^İstanbul Teknik Üniversitesi

Turkıyv

Alüminyum Klim a Boru Alaşımlarının Korozyon
Özelliklerinin Karşılaştırılm ası 

Comparison of Corrosion Properties o f Aluminum Tubing Alloys for
Air Conditioners

Feriha B i r d 1, M ustafa K ü rk çü o ğ lu 1, Y ü c e l B İro l2, M etin  T u z ta ş1
•Arçeiik-LG Klima San. ve Tie, A.Ş., 2'l f'BİTAK Marmara Araştırma Merkezi

T ü rk iy e

Soğuk Gaz Dinam ik Püskürtme Tekniği ile Üretilen 7 0 7 5  
Alüminyum Matrislİ Bor Karbür Takviyeli Kompozit 

Kaplamaların M İkroyapısal ve Mekanik Özellikleri 
Microstructural and Mechanical Properties of 7075 Aluminum 

Matrix Boron Carbide Reinforced Composite Coatings Produced by
Cold Gas Dynamic Spraying Technique

O n u r M ey d anoğ lu 5, Eyüp Sabri K ayalı2 
'Assan Alüminyum San. ve Tie. A.S.. 2İstanhuİ Teknik Üniversitesi

Türkiye

Bir Hata Analizi Yaka Çalışması: Endüstriyel Soğutma 
Ünitelerinde Alüminyum Fin - Bakır Boru Sisteminde

Galvanik Korozyon
A Failure Analysis Case Study: Galvanic Corrosion in Industrial 

Cooling Units Consist o f Aluminum Fin-Copper Pipe System

O n u r B irbaşar, Barış B ey h an , H atice  M ollaoğlu  Alt un er. Em rah F ahri Ö zdoğru
Assan Alüminyum San. ve Tie. A.S.. Türkiye

Salon/Hail
Pamukkale

1 3 :3 0

1 3 :5 0

13:50

14:10

1 4 :1 0

1 4 :3 0

14:30

1 4 :5 0



Salon/Hall
Pamukkale Isıl İşlem

Heat Treatment
Oturum Başkanı Session Chaİrman 
YÜCEL BİROL

15:10

1 5 :3 0

EN AW 6082 Alaşımının Dövme Ürünlerindeki T4, T6 
Isıl İşlem  Süreçlerin in Kıyaslanması ve Optimizasyonu 
The Comparison and Optimization of T4, T6 Heat Treatment on EN 
AW 6082

O n u r İlg az1, S e ra ce ttİıı A kd i1, Erdem  Ü nü v a r1, Y ü c e l B iro l2
'Aydınlar Y edek  Parça San. ve Tie. A.S., 2TİJBİTA K Marmara Araştırma Merkezi
T ü rk iy e

1 5 :3 0

15:50

AA6082 Alaşımmda Doğal Yaşlanm a Süresinin 
Şekillenebilme Yeteneğine Etkisi
Effect of Natural Aging on Formability of AA6082 Alloys

Tanya A yçan B a ş e r1, M etin  U sta2, H ikm et A ca r1,
Ö m er Faruk D en iz 2, T an ju  Çeliker-3
'T oksan  Otom otiv, 2G ebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 5Onat Profil
Türkiye

1 5 :5 0

1 6 :1 0

AİMgSi Alaşım larm da Yüzey Yeniden Kristallenm e 
Tabaka Kalınlığına Alaşım Elem entlerinin Etkisi
The Effect of Alloying Elements on Peripheral Coarse Grain 
Formation in AİMgSi Alloys
Y u su f D e m irc i ',  Z afer Z o rlu 1, Sadık M utlu A yan1, K em al Ç ak ır1, Ö zgül K e le ş2 
lAsas Alüminyum San. ve Tic. A.S., 2İstanbul Teknik Üniversitesi
Türkiye

1 6 :1 0

1 6 :3 0

Alüminyum Yüzeyindeki Oksit Tabakasının Kalitesinin
Arttırılması
Increasing the Quality of Oxide Layer on Aluminium Surface

İlk er C ö m e rtp a y ', B etü l T em iz  Y a z ıc ıo ğ k ı1, Bİrgiiî Y a z ıc ı2
'Zahit Alüminyum San. ve Tic. A. S., 2Çukurova Lin i vers i tes i
Türkiye
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Isıl İşlem
Heat Treatment

Oturum Başkanı/Session Chairman 
MUSTAFA ÇİĞDEM

İkiz Merdane Döküm Yöntem iyle Üretilen 1050 
Alaşımında Ara Tav İşlem inin Mekanik Özellikler ve

Şekillendirme Üzerine Etkisi 
Effect of Intermediate Annealing on the Mechanical Proeperties and

Forming of Twin Roll Cast 1050 Alloy
Hatice Mollaoğiu Altuner, Onur Meydanoğlu, Bans Beyhan, Cengiz Konya

Assan Alüminyum San. ve Tie. A.S,
Türkiye

7075-T6 Alaşımında Döküm Yöntem lerinin Sertliğe ve
Tane Boyutlarına Etkisi

The Effect of Casting Techniques on Hardness and Grain Size in
7075-T6 Alloy

Ahmet Umur Güngör, Ali Kalkanlı 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Turk iye

AA3003 Alaşımı Döküm ve Ekstrüzyon Param etrelerinin  
Mekanik ve Mikro-Yapısal Özelliklerine Olan Etkileri

The Effect of AA3003 Alloy Casting and Extrusion Parameters to the
Mechanical and Micro-Structural Characteristics

Tansel Bolat, Hüseyin Bostan, Metin Yılmaz 
Çuhadaroğlu Melal Sanayi ve Pazarlama A.S.

T ü rk iy e

Salon/Hall
Pamukkale

16:50

17:10

17:10

17:30

17:30

17:50



Salon/Hall
Kapadokya

10:00

10:20

10:20

1 0 :4 0

1 0 :4 0

1 1 : 0 0

1 1 : 0 0

1 1 : 2 0
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Ekstrüzyon
Extrusion
Otu riim Ba.sk a m 'Session Chairman 
CENK ARSLAN

Alüminyum Ekstrüzyon Profil Tasarım  Prensipleri ve 
Ürün Tasarım  İyileştirm e Tavsiyeleri - Pratik İyileştirm e 
Önerileri
Design Principles for Aluminum Extrusion Profiles and Product 
Design Development Recommendations - Case Studies
Sadık M ııtlu Ayan
Asaş Alüminyum San. ve Tie. A.Ş.
Türkiye

Extended Extrusion Die Lifetime by Means of Medium 
Tem perature (MT)~CVD Coating Technology
Orta Sıcaklık CVD Kaplama Teknolojisi ile Ekstrüzyon Kalıplarının 
Ömrünün Uzatılması

Jo a c h im  M aier, Thııy-V u Tran , R o lf  H. B e c k e ıt  
WEFA Inotec GmbH
Germany

Aşırı Plastik D eform asyon Tekniği ile Üretilen Zr ve SC 
İle Modifiye Edilmiş AA 6082 Alüminyum Alaşımının 
Karakterizasyonu
Characterization Of Ultrafine Grained AA 6082 Aluminum Alloys 
Modified with Zr-Sc And Processed By Severe Plastic Deformation
Em rah Fahri Ö z d o ğ ru f Eyüp Sabrı K ayalı2
‘Assan Alüminyum San. ve Tİc. A.Ş.. -İstanbul Teknik  Üniversitesi
Türkiye

Understanding Flow Stress an Automated Die Heating 
System the Single Cell Die Oven
Akış Gerilimi Anlama, Otomatik Kalıp Isıtma Sistemi, Tek Hücreli 
Kalıp Isıtma Fırını

Paul Robbins
Castool Tooling System s 
Canada

(T icari biltliri/C om m ercialp a p e r )
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Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
Aluminium Recycling and Sustainability

Oturum Başkanı.-'Session Chairman 
ERMAN CAR

M üminyum  Geri Dönüşümünde Kullanılan 
Hammaddeler, Sınıflandırm aları, Bu Hammaddelere 

Uygulanan Ön-İşlemler ve Ergitme İşlem leri 
Aluminium Raw Materials, Global Classification and the Pre- 
Treatment Along with the Melting Practices, for Secondary

Aluminium Industry

M eriç  B ah ar
Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.S.

Türkivu

Equipment and Technology for Light Gauge Aluminİum
Serap Recycling

Düşük Hacimli Alüminyum Talaş Ergitme Sistem Ekipmanı ve
Teknolojisi

R ich ard  S tarczew sk i 
Pyrotek Melt Circulaüon and Recovery Systems

L’n^Cnd

Multiple Scrap Melting in the Hybrid Tilting Rotary
Furnace

Hibrid Devrilebilir Döner Fırınlarda Çeşitli Alüminyum Hurdaların
Ergitilmesi

P e te r  K a lk u sch
KMF M aschinenfabriken GmbH

A ustria

(Ticari bikliri/C om m ercial p a p er)

3105 Alüminyum Levhaların Geri Dönüşümünde Metal
Kalitesisin İncelenm esi

Quality Assessment of Recycled 3105 Aluminum Sheets

D erya D ışp ın a r1, A nne K vithyld 2, A rn e N ord m ark 2
Ista n b u l Üniversitesi. ASINTEF Materials and Chemistry

Türkiye, Norway

Salon/HalI
Kapadokya

11:30

11:50

11:50

12:10

12:10

12:30

12:30

12:50



13:30

14:10

Salon/Hall
Kapadokya

14:10

14:30

14:30

14:50
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Alüminyum Döküm Teknolojileri
Technolgies of Aluminium Casting
Oturum Bakkam Session Chairman 
ALİ KALKANU

A Simplified Method of Determining the Type of 
AlTiB Grain Refiners In Different Aluminium Casting 
Processes
Farklı Döküm Proseslerine Uygun AlTiB Tane İnceltici Seçimi için 
Basit Bir Yöntem

Heıık van der Laan
KBM AFFİÜPS B.V,
Nederland

(Davetli korniş ma c ı/h ı rit e d  lecturer)

Grain Refinem ent M echanism of AİTİ5B1 Master 
Alloy on the High Pressure Die Casting of DIN 226 
(AlSi8Cu3Fe) Aluminum Alloys
A1Tİ5B1 Master Alaşımının DIN 226 (AlSi8Cu3Fe) Alüminyum 
Alaşımlarnm Yüksek Basınçlı Kokil Kalıba Dökümünde Tane 
İnceltme Mekanizması

Ceyhun Yapıcı, Alnııe t Turan, Ön ura İp Yücel
İskanlın! Teknik Üniversitesi 
Türkiye

6XXX Ekstrüzyon Alaşımlarmın Üretiminde Döküm  
Filtrelerinde Alıkonan Kalıntıların Analizi
Investigation o f the Inclusions Retained in Foam Filters in the 
Production of 6XXX Extrusion Alloys

Kemal Örs1, Yücel Birol2
1 A s a,s Alüminyum San. ve Tic. A.S., 2TUBİTAR Marmara 
Araştırma Merkezi
Tur ki ve



Alüminyum Malzemeler
Aluminium As a Material

Oturum Başkanı Session Chairman 
MURAT DÜNDAR

Birincil ve İkincil Alüminyum Üretim  
Döküm hanelerinde Düşük Sıcaklık Oksiyakıt

Uygulamaları
Six Years Experience from Low-Temperature Oxyfuel in Primary

anti Remelting Aluminium Cast Houses

H enrik  G rip e n h e rg 1, A nders Jo h a n sso n 2, K e n  T orv an g em  
1 Linde Gas, 2Sapn Heat Transfer, H iydro Aluminium

Sweden, \n m ; i i

New Paradigm of Automatic Surface Inspection in the
Aluminium Production Process

Alüminyum Üretim Sürecinde Otomatik Yüzey İncelem enin Yeni
Paradigması

S teffe n  B u rk h a rd t1, Serkan  C akir2, M ich ael H o e n e n 1 
Usra Vision Parsvtee, 2Isra Vision Turkey

O enrany, Türkiye 

(T icari biUliri/Commerciaİ p a p e r )

Alüminyum Alaşım larının Mühendislik 
Uygulamalarında Ağırlıklandırılmış Özellikler Metodu

ile Malzeme Seçimi
Material Selection for Aluminium Alloy Applications with Weighted

Properties Index Method

Arda Y oru lm az, D erya D ışp ın ar 
İstanbul Üniversitesi 

Türkiye

Alüminyum Profil İm alatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Health and Safety in Manufacturing o f 

Aluminium Profile

Y aşar A kça, Fevzi Y ılm az, E b ııb e k ir  K o ç  
Fatih Sultan Mehmet V akıf Üniversitesi

Türkiye

Salon/Hall
Kapadokya

1 5 :1 0

1 5 :3 0

1 5 :3 0

15:50

1 5 :5 0

1 0 :1 0

1 6 :1 0

1 6 :3 0



Salon/Hall
Kapadokya

16:50

17:10

17:10

17:30

17:30

17:50

17:50

18:10
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Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı
Welding of Aluminium and Aluminium Alloys
Oturum Başkanı Session Chairman 
ERDİNÇ KALUÇ

3003 Alüminyum Alaşımı Sacların Sürtünme Karıştırm a 
Nokta Kaynaklı Bağlantılarının Özellikleri
Properties of the Friction Stir Spot Welded 3003 Aluminum Sheets

E m el T ab an , E rd in ç K alu ç , D uygu Gün
Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Gemi İnşa Endüstrisinde Kullanılan Alüıninyum 
Alaşım larının Sürtünme Karıştırm a Kaynaklı (FSW) 
Bağlantılarının Mekanik Özellikleri
Mechanical Properties of Friction Stir Welded Aluminium Alloys 
Used in the Shipbuilding Industry

B eytu llah  G ü n g ö r1, E rd in ç K a lu ç2, Em el T a b a n 2, Aydın Şık3 
5TC Deniz Kuvvetleri TCG Mızrak Komutanlığı, 2Kocaeli Üniversitesi.
3Gazİ Üniversitesi
Türkiye*

Sürtünme K arıştırm a Nokta Kaynak Tekniği ile 
Birleştirilen 2024-T3 ile 5754-H22 Alüminyum Alaşımı 
Levhaların İncelenm esi
Investigation of Friction Stir Spot Welded 2024-T3 and 5754-H22 
Aluminium Alloy Sheets

K aan A ktoğan, Y ahy a B oz kurt 
Marmara Üniversitesi, Türkiye

Alüminyum Alaşım larının Kaynağında Y eni Bir 
Alternatif: Manyetik Puls Kaynak Yöntem i (MPW)
A New Alternative in Aluminum Welding: Magnetic Pulse Welding 
(MPW)

Em el T aban
Kocaeli Üniversitesi, Türk i ve

mş'A TGfSWi



—---------- Aİ-7S1 (A356) Alaşımında Sıvı Metal Kalitesi ile Akışkanlık
ALÜS-P01 Arası İlişki

The Correlation Between Liquid Metal Quality and 
Fhidity İn A1-7Sİ (A356) Alloy

Barış Akkaya, E m ine Ertürk, D erya D ışp ınar 
Istanbul Üniversitesi
Türkiye

—------------ U ltrasonik Hız Ölçm e Yöntem iyle R efrakter ve
ALUS-P02 Seram iklerde Özellik ve Çatlak Tayini Belirlenm esi

Quality the Fracture and Specification in Refractories and Seramics with 
Ultrasonic Vilocity Testing Method

C em alettin  Y am an , M eh m et Y asak 
Yıldız Teknik Üniversitesi
Türk iv t*

ALUS-P03
Al-5Mg ve Al-Mg-Cu Alaşım larm da Isıl İşlem  Sonrası 
Uygulanan Su Verm e Hızının Kalıntı G erilim i Etkisinin  
M ikrosertlik, DSC ve M ikroyapısal Y öntem lerle
Araştırılması
Studying on the Effects of Quenching Rate on Residual Stress in AT5Mg 
and Al-Mg-Cu Alloys After Practising Heat Treatment Processing with 
Microhardness, DSC and Microstructural Analyses

İbrah im  Halil K alkan , D erya D ışp ınar
İstanbul Üniversitesi 
Türk iv t’

ALUS-P04
Alüminyum A laşım larm da Yeniden K ristalleşm e
Recrystallization of Aluminium Alloys

Z eynep  B u rcu  K avaklıoğlu
Tüı ki> t-



------------- 6082 Alaşımlı Profillerin Kesit Tane Yapışma Pres Çıkış
ALUS-P05 Sıcaklığının Etkisi

Effect of Press Exit Température on the Section Grain Structure of 
AA6082 Profiles

Y ü c e l B iro l1, O n u r İlgaz2, S e ra ce ttin  A kdi2,
Erdem  Ü nü var2
r R BİTAK Marmara Araştırma Merkezi. 2Aydmlar Y edek  Parça San. ve Tie. A.Ş.
Türkiye

ALUS-P06
AA5049 Alüminyum Alaşımı Levhaların İkiz Merdanelİ 
Sürekli Döküm Tekniği İle Üretimi
The Production of AA5049 Alloy Sheets by Twin Roll Casting

K oray T  u rbahoglu  
Teknik Alüminyum San. A.Ş.
Türkiye

ALUS-P07
İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Tekniğinde Dikey Çift Filtre 
Pratiğinin İncelenmesi
Investigation of Veıtical Double Filter Practice in Twinn Roll Casting 

Melih Umar
Teknik Alüminyum San. A.Ş.
Türkiye
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Açılış Oturumu // Plenary Session

Aluminium in Automotive Applications - Now and in the Future........................... 2
Otomotiv Endüstrisinde Alüminyum Kullanımının Bugünü ve Geleceği
Gerhard Anger
CTO M ontana Tech C om ponents / Austria

An Overview on Aluminium and Human Health........................................................15
Alüminyumun İnsan Sağlığına Etkileri 
Sandro Starita
European Aluminium Association AÎSBL / Italy

Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Kullanım Alanları 
Applications of Aluminium and Aluminium Alloys

Cephe Tasarımında Evrensel Dil, Çağdaş Yorum........................................................18
Universal Language and Contemporary Style in Aluminium Cladding Systems 
Murat Kader
İlci Design Group Türkiye

Estetik Beklentilerin Teknik Gereksinimler ile Bütünleştirildiği
Alüminyum Sistemler......................................................................................................... 19
Aluminum Systems Which Combine Aesthetic Expectations and Technical Requirements 
Hüseyin Gökdemir, Metin Yılmaz, Kenan Aracı 
Çuhadaroğlu Mehil Sanayi ve Pazarlama A.S. / Türkiye

Alüminyum Gövdeli Sabit Deplasmanlı Paletli Pompanın
Çalışma Ömrünün Arttırılması........................................................................................ 30
Increasing the Operating Life of Fixed Displacement Palette Pump with Aluminum Body 
Ahmet Oktay Devedİi3, Rifat Yakut3, Alper Tombak1, Bünyamİn Aksakal2 
Henvu Endüstri A.S,, Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye

İkiz Merdane Döküm Yöntemi ile Üretilen Alüminyum Brazing
(Sert Lehim) Alaşımlarının Korozyon Davranışlarına Zn Oranının Etkisi..........37
Effect o f Zn Content im Corrosion Behaviour of Twin-Roll Cast Aluminum Brazing Alloys 
Cemil Işıksaçan, Mert Günyüz, Cengiz Konya 
Assan Alüminyum San, ve Tic, A.S. / Türkiye

Karbon Fiber Kumaş Takviyeli Al-7075 Matriksli Kompozit Malzemelerin 
Üretimi ve Karakterizasyonu............................................................................................46
Production and Characterization of Al-7075 Matrix Carbon Fiber Texture Reinforced Composites 
Başak Aysin, Ali Kalkanlı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye
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Alüminyum Pazarı ve Ticareti // Aluminium Market

Türkiye Alüminyum Sektörünün 2023 Projeksiyonu................................................ 54
2023 Projections of Turkish Aluminium Sector 
Metin Yılmaz
Cuhadaroğiu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. / Türkiye

Küresel Gelişmeler ve Üretim Sanayii............................................................................68
Global Developments and Production Industries 
Fevzi Yılmaz
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Türkiye

Alüminyum Döküm Teknolojilerinde Yeni Rekabet Politikaları........................... 78
New Competition Policies İn the Aluminum Casting Technologies 
Şener Muter
CMS ja m  ve Makine Sanayi A.Ş. / Türkiye

Plastik Şekillendirme Prosesleri //Aluminium Forming Processes

6082 Alaşımlı Dövme Parçaların Üretiminde Plastik Deformasyonun ve
Sıcaklığın Dinamik Yeniden Kristalleşme Reaksiyonuna Etkisi............................. 86
The ICf'eet of Strain and Temperature on Recrystallization Reaction in the 
Product ion of 6082 Alloy Forgings
Seracettİn Akdi1, Onur İlgaz*, Erdem Ünüvarh Yücel B ird2
Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi / Türkiye 

İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Tekniği ile AA5754 Malzeme Üretimi....................94
The Production of AA5754 Alloy Material by Twin Roil Casting 
Koray Turbahoğlu
Teknik Alüminyum San. A.Ş. / Türkiye

İçecek Kutularına Yönelik Olarak İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi 
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Aluminium in Automotive Applications - Now and in the Future
Otomotiv Endüstrisinde Alüminyum Kullanımının Bugünü ve Geleceği

Gerhard Anger
CTO Montana Tech Components / Austria

©■ ■a

Abstract
The worldwide growing demand for more fuei-efficient automotive vehicles is one of the driving forces of the global 
increase of Aluminum.
Aluminum Castings for car engines and cylinder heads, Sheet for body-in-white and chassis, Extrusions for crash 
elements and structural parts, Forgings for different special parts as well as other forms of Aluminum products have 
well established market positions.
With the more robust production technologies as welt as manufacturing techniques at the Tier 1, 2 and OEM's, 
today Aluminum is well accepted and established within the automotive industry as material no 2.
Till end of the 1990's a lot of Aluminum products were developed and introduced into different automotive 
applications and became a serious challenger and competitor foremost for steel and iron. The following years were 
very successful for the growth of Aluminum for car engines and automotive heat exchanger with market 
penetrations close to 100% especially in Europe and also high number in North America, in the future, in the next 
10 - 15 years, the Aluminum Industry can expect a very high potential for a global growth of Aluminum Automotive 
Body-Sheet, in the paper we will discuss some of the challenges and special potential for Aluminum sheet and 
extrusions for automotive applications.

Introduction to Montana Tech Components (MTC):
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Montana Tech Components AG is a leading components manufacturer with the divisions Aerospace & 
industrial Components, Metal Tech and Varta Micro Power,
The well-positioned and fast-growing divisions of Montana Tech Components AG with their 
headquarters in the Montana region which comprises Austria, Germany and Switzerland dispose of a 
significant growth potential with healthy profitability on a global basis.
The branches of Montana Tech Components AG differ from those of their competitors by excellent 
technical solutions, reliable high-quality products, long-time customer and supplier relations, and by 
both strong brand awareness and a significant market share.
Montana Tech Components AG pursues a sustainable growth strategy by ensuring key processes and 
focusing on growth areas with key technologies, advanced components and smart technologies. 
Additional profitability growth is achieved by expanding the value chain to Eastern Europe and Asia as 
well as through add-on acquisitions.

Introduction to AIu Menziken Extrusion AG (AME)

AME is positioned as the leading manufacturer and supplier of value added Aluminum Profiles in 
Switzerland and Europe (mainiy Germany, Austria, Italy and France), as well as US for special precision 
Cylinder Profiles. AME is running 3 Aluminum Extrusion Lines, also an Anodizing and Powder Paint 
Line in Reinach, CH and a Precision Machining Shop in Meinziken, CH. AME has a capacity of 15 kto 
(special profiles), around 240 employees with an annually turnover of approx. 70 Mio. CHF.

Fig.1 -  Alu Menziken AG - Plant Reinach

Growth of Aluminum in Automotive Applications

The Growth of Aluminum is accelerating since fate 1990 and as a "young" industrial material; Aluminum 
had to go thru whole development in Mining, Fabrication, Metallurgy and Alloy Development, Marketing 
and put all Aluminum intelligence into new solutions for new components and applications in basically 
all Markets, it will be not enough just to produce Aluminum Semi-Products, the Aluminum Industry is 
asking to create a new or additional value to the market and customers. 2012 the global prime 
aluminum production was 47,6 million tons, the forecast for 2020 is around 75 - 80 million tonsl The 
growth of the usage of Aluminum will be to a big degree in China (in the further future maybe also in 
India), all other regions in the World will have a much smaller growth rate. Europe, North America and 
Japan are holding the already high level for the future. Globally we can expect a annually average 
growth rate of about 10% for Aluminum production till 2020.

Oturum l Session: Açiliç Oïummu // Plenary Session : | ALUS’06
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Fig 2: Aluminum Growth -  Prime Aluminum Production 
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Automotive Production of Commercial Vehicles:

Automobiles, Busses, Trucks and other commercial vehicles are an important part of our worldwide 
economy growth. Personal and Commercial mobility is to a high percentage done by all kind of road 
transport today and this will likely not change in the near future. In 2012 the global production of 
automotive vehicles was over 80 million -  the forecast for 2020 is predict to be over 100 million 
vehicles. Again the global growth is based on the growth in China (both in production and in sales). 
China just became the biggest producer and biggest market for Automobiles [1] also in absolute 
numbers.

Fig 3: Growth of Global Light Production [1]
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Fig 4: Growth of Light Vehicle Production (China) [1]
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The forecast on development of the world population is going hand-in-hand with the worldwide pare of 
automobiles (automotive fleet). There are now globally around 900 million automotive vehicles in use 
and this fleet will growth to 1,2 billion vehicles in 2020 with a predicted world population of 7,5 billion 
people in 2020 [2], There is no sign of slowing down of the global automobile production!

Fig 5: Growth of World Population and worldwide automobile fleet [2]
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Aluminum in Automotive Application

Aluminum in Automotive Application has a long, long history -  as the first automobiles were really luxury 
goods. Also the first automobiles were using Aluminum because of its weight and easy fabrication 
methods. After this starting period in the automotive history, Steel was for a long time the ultimate 
choice of material for automobiles, in the last 20 -  30 years Aluminum has developed to a serious, 
competitive metal in the automotive sector and has become the most important materia] behind steel.
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Material competition in the automotive market has been traditionally intensive. Steel has been the 
dominant material used in building automobiles since the 1920s. The automotive manufacturers’ 
decisions on material’s usage are complex and are determined by a number of factors. The increasing 
requirement to improve fuel economy triggered by concerns about global warming and energy usage 
has a significant influence on the choice of materials. For example, the US government regulations 
mandate that the automotive companies reduce vehicle exhaust emissions, improve occupant safety, 
and enhance fuel economy. Similar regulations are planned or already in execution also in Europe and 
Japan! in order to meet this requirement, automotive manufacturers are making efforts to improve 
conventional engine efficiency, to develop new power trains such as hybrid systems and to reduce 
vehicle weight. Weight reduction is particularly important because average vehicle weight is expected to 
increase since the automobile industry will continue to market new models with increased luxury, 
convenience, performance, and safety as demanded by their customers. Safety features such as anti
block systems, air bags, and increasing safety body structure contribute to vehicle weight gain. 
Although, the car companies have responded to this by improving design and power train efficiency, 
these incremental improvements have not yet enabled a significant reduction in overall weight. If this Is 
to be achieved, there will have to be a radical increase in the use of lightweight materials [3, 4].

The pressure for weight reduction has driven a gradual decrease in the amount of steel and cast Iron 
used in vehicles and the corresponding increase in the amount of alternative materials, especially 
Aluminum and plastics, as shown in Fig. 6. It is predicted that Aluminum will have a weight share of 
around 16 -  18% in 2020 of the average vehicle mass (coming from currently around 10 -  12%).

Fig 6: Development of Materials in automotive Applications
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Aluminum usage in automotive applications has grown more and more in the past years. A total of 
about 110 kg of Aluminum per vehicle in mid-90's is predicted to rise to 250 or 340 kg, with or without 
taking an extra growth in body panel or structure applications into account, by 2015 (in NA and also 
similar in Europe) [5], There are strong predictions for Aluminum applications in hoods, trunk lids and 
doors hanging on a steel frame.

The development of Aluminum consumption for automotive application in Europe, North America and 
Japan respectively gives a bright picture also for the future. As shown in Fig. 7 a significant increase in 
Aluminum sheet for automotive applications is expected. Recent growth in Aluminum applications in 
vehicles covers power trains, chassis, body structure and air conditioning. Aluminum castings have 
been applied to various automobile parts for a long period. As a key trend, the material for engine 
blocks, which is one of the heavier parts, is being switched from cast iron to Aluminum resulting in 
significant weight reduction. Aluminum castings find the most widespread use in automobile. In 
automotive power train, Aluminum castings have been used for almost 100% of pistons, about 75% of 
cylinder heads, 85% of intake manifolds and transmission (other parts-rear axle, gear boxes housings
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and drive shafts etc.) For chassis applications, Aiuminum castings are used for about 40% of wheels, 
and for brackets, brake components, suspension (control arms, supports), steering components (air bag 
supports, steering shafts, knuckles, housings, wheels) and instrument panels. Aluminum alloys have 
also found extensive application in heat exchangers. Until 1970, automotive radiators and heaters were 
constructed from copper and brass using soldered joints. The oil crisis in 1974 triggered are-design to 
lighter-weight structures and heralded the use of Aluminum. The market share of Aluminum has grown 
steadily over the last 25 years and is now the material of choice for use in the automotive heat 
exchanger industry and has reached almost 100% product penetration [3, 5, 6].

Despite its impact on fuel consumption, the average mass of European vehicles has dramatically 
Increased. The weight increase is basically due to more stringent legislative requirements and changing 
customer demands (growing vehicle size, extra comfort & safety devices, etc.) that, in turn, have caused 
an increase weight of other components (e.g. engines, transmission, brakes) to reach the envisaged 
performance level. This phenomenon is known as the “weight spiral". In order to invert this weight spiral, 
a reduction of the vehicle mass is therefore a necessity. The fuel saving potential through reduced 
vehicle mass is significant. Weight reduction without any change of the functionality of the car can be 
realized not only through the substitution of a heavier material by a lighter material, but also by the 
introduction of new design and manufacturing concepts or, in the ideal case, by a combination of these 
measures [7, 8, 9, 10, 17].

Fig 7: Growth of Aluminum in automotive Applications (Regions)
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Aluminum has a unique combination of properties, including strength, light weight, crash-energy 
absorption, corrosion resistance, and high thermal and electrical conductivity; these qualities are highly 
valued by the automotive industry. Approximately 60 percent of the aluminum used in making new 
automobiles comes from recycled aluminum. Approximately 90 percent of aluminum contained in retired 
automobiles is recovered and recycled
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Fig 8: Growth of Aluminum in automotive Applications (NA) [9, 17]
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Fuel Consumption -  Sustainability:

Sustainable energy use is energy use that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their energy needs. Achieving sustainable energy use requires that 
energy be

• Developed from renewable resources
• Produced by cleaner, more-efficient technologies
• Used more efficiently and with greater conservation

Vehicle Weight Reduction Cuts C02.
The whole Automotive Industry is putting science to work on vehicle weight reduction. We’re committed 
to discovering and developing lighter-weight alternatives to metal, materials that can withstand the 
intense heat, the aggressive chemicals, and the high pressures in constant play within automotive 
engines. Vehicle weight reduction saves energy, minimizes brake and tire wear, and, perhaps most 
welcome, it cuts down emissions. Light weighting vehicles is directly [inked to lower C02 emissions and 
improved fuel economy. The benefits of even modest vehicle weight reduction are significant. A 
common rule is that 10% weight reduction approximately equals a 5 -  6 % improvement in fuel 
economy [1]. Also 100kg weight saving brings 0,3 -  0,5 1/100km lower fuel consumption or 0,8 -  1,1 kg 
CO2/100kg emission reduction. An important fact is that weight reduction has a ripple effect on fuel 
efficiency. For example, weight reduction enables the manufacture to develop the same vehicle 
performance with a smaller engine, and such a smaller engine enables the use of a smaller 
transmission and a smaller fuel tank. With this ripple effect, it is estimated that 10% of vehicle weight 
reduction results in 8-10% of fuel economy improvement [4, 11, 12]. In conclusion, automotive 
materials can have an important impact on the environment. The use of lightweight materials can help 
reduce vehicle weight and improve fuel economy.

Take mass production into account and vehicle weight reduction really starts to pay dividends. Cutting 
11kg from each of the 70 million light-vehicle engines produced in 2011 could save up to 908 million 
liters of refined fuel or nine million barrels of crude oil.
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Fig 9: Global fleet COa [12, 13]

Global fleet CC2 emissions performance and
current or proposed standards adjusted for the European test cycle
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Reducing manufacturing costs and emissions by using light-weight concepts and materials are the 
major issues in today’s automobile industry. The growing focus on total cost along the process chain 
and environmental impact has forced the life-cycle cost issue to be the driving factor. Weight savings in 
the overall car mass is considered to be a major research focus. Aluminum is proven to be among the 
potential materials capable of achieving weight reduction without sacrificing the vehicle safety and 
performance. Despite significant technological advantages in aluminum alloys, the use of aluminum 
alloys to replace traditional materials such as steels has been slow due to lack of comprehensive 
economic analysis of the entire life-cycle of automotive products.
In considering the total life-cycle of an automobile covering four stages (pre-manufacturing, 
manufacturing, use, and post-use), it is apparent that during the operational (use) stage of a vehicle, 
aluminum is proven to be a reliable alternative for traditional materials currently used in automotive body 
structures largely due to its cost effectiveness and superior performance due to light weight. With the 
gas price increases, the initial cost advantage of using steel in body components gained in pre- 
manufacturing and manufacturing stages can be overcome during the operational (use) stage of the 
vehicle. Also, the superior recyclability and reusability of aluminum in the post-use stage outweighs the 
traditional materials despite the higher cost involved in producing primary aluminum.

Using recycled aluminum in place of primary aluminum metal results in significant energy and 
greenhouse gas emissions savings. Automotive recycling process includes in general selective 
disassembling process, targeting on segregation of valuable material with a number of mechanical 
separations, such as magnetic separation, eddy current separation, and density-based separation.
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The reason to use Aluminum for Lightweight in Automotive [14, 15,16]:

Lightweight:
Aluminum is one of the lightest commercial wide available metals with a density of 2,7 kg/dm3, which is 
approximately one third that of Steel or Copper. This good strength to weight ratio makes it particularly 
interesting to the transportation industries allowing increased payloads and fuel savings. Beside Road 
transport, Aluminum for Catamaran ferries, petroleum tankers and aircraft are good examples of 
Aluminum’s use in transport. A unique combination of properties makes Aluminum and its alloys 
important to Automobile were loads have to be accelerated and transported.

Excellent Corrosion Resistance
Aluminum has excellent resistance to corrosion due to the thin layer of Aluminum oxide that forms on 
the surface of Aluminum when it is exposed to air. In many applications, Aluminum can be left in the as 
fabricated condition. Should additional protection or decorative finishes be required, then Aluminum can 
get special surface treatments (anodized or painted).

Strength
Although tensile strength of pure Aluminum is not high, mechanical properties can be substantial 
increased by the addition of alloying elements and also make special heat treatments. With the choice 
of a specific alloy together with heat treatment and surface treatment, Aluminum products are suitable 
for almost all automotive applications. Typical alloying elements are Manganese, Silicon, Copper and 
Magnesium -  common strength level of commercial Alloys are around 300 MPa Tensile Strength (and 
can go up to over 700 MPa for High Strength Alloys in the Aircraft Sector.

Strong at Low Temperatures
Steel becomes brittle at low temperatures in comparison to that Aluminum increases in tensile strength 
and retains excellent toughness.

Easy to Work and Fabricate
Aluminum can be easily fabricated into various forms such as foil, sheets, geometric shapes, rod, tube 
and wire. It also displays excellent machtnability and plasticity ideal for bending, cutting, spinning, roll 
forming, hammering, forging and drawing. Most Aluminum alloys can be machined with high speed and 
easily. Aluminum is a popular choice of materia) for complex-sectioned hollow extrusions, which are 
used in crash boxes, bumper beams and chassis parts in cars. Almost any method of joining is 
applicable - riveting, welding, brazing or soldering. A wide variety of mechanical aluminum fasteners 
simplifies the assembly of many products. Adhesive bonding of Aluminum parts is successfully
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employed in many applications including aircraft components, car bodies and some building 
applications.

Good Heat Conductor
Aluminum is about three times as thermally-conductive as steel. This characteristic is important in heat- 
exchange applications (whether heating or cooling). Aluminum is used extensively in cooking utensils, 
air conditioning, industrial heat exchangers and automotive parts and a high penetration rate at all kind 
of heat exchanger in automotive has been seen.

Good Electrical Conductor
Aluminum is one of the two common metals having electrical conductivity high enough for use as an 
electrical conductor. The conductivity of electrical-conductor grade is about 62% that of the International 
Annealed Copper Standard. However, Aluminum is only a third the weight of copper, which means it 
conducts about twice as much electricity as copper of the same weight. Aluminum is widely utilized in 
power-transmission cables, transformers, bus bars and bases of electrical bulbs.

Easy Surface Treatment
For many applications, Aluminum requires no protective or decorative coating; the surface supplied is 
entirely adequate without further finishing. Mechanical finishes such as polishing, embossing, sand 
blasting, or wire brushing meets a variety of needs. Where the plain Aluminum surface does not suffice, 
a wide variety of surface finishes are available to suit. Chemical, electrochemical and paint finishes are 
ail used. Above all, anodizing treatment can provide excellent corrosion resistance and a wide range of 
color variations. Such finishes are widely used for both interior and exterior applications.

Non-magnetic
Aluminum has non-magnetic properties which make it useful for electrical shielding such as bus bar or 
magnetic compass housings. Other applications include computer disks and parabolic antennas.

Non-toxic
The fact that Aluminum is essentially non-toxic was discovered in the early days of the industry. It is this 
characteristic which enables the metal to be used in cooking utensils without any harmful effect on the 
body. Aluminum with its smooth surface is easily cleaned, promoting a hygienic environment for food 
processing. Aluminum foil wrapping and containers are used extensively and safely in direct contact 
with food products.

Aluminum has in general a good potential for weight reduction versus conventional steel qualities. 
Especially in the case of specific strength (in relation to weight) of other specific properties has 
Aluminum an excellent performance, even if the material price is considered. For most of the relevant 
automotive parts and components a weight saving versus regular Steel of 40 to 50% is feasible with 
similar functionality and performance (see Fig. 11).

Fig 11: Potential for Weight Reduction versus Steel [2]
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Aluminum is both recyclable and typically high In recycled content The high recycled content of 
aluminum In automobiles is the result of a successful, sustained history of recovery and recycling.

* Almost 60 percent of aluminum used in today’s vehicles is sourced from recycled metal.
* While aluminum today accounts for less than 5 to 10 percent of a car’s content by weight, it 

accounts for almost 35 to 50 percent of the total material scrap value at the end of the vehicle's 
useful life. ,

* Aluminum vehicle scrap has significantly more value than comparable amounts of steel scrap.

Transportation has become the most significant end-use market, accounting for almost 43% of the 
metal used in Japan and 35% of North American and West European Aluminum shipments. This 
contrasts with the situation 40 years ago when this end-use market was responsible for about 20% of 
total consumption in the United States, Japan or Germany.

What do the Automotive OEM saying?

For example: The Jaguar F-TYPE’s strong, stiff structure provides an inherently stable platform for 
precise, agile handling and allows the finely tuned suspension system to deliver connectivity and driver 
feedback. Its robust AC600 alloy Aluminum body combined with a high-performance engine range 
produces exceptional power-to-weight and torque-to-weight ratios that deliver the real world measures 
of performance in a sports car. The use of advanced materials and innovative techniques has allowed 
Jaguar’s engineers to reproduce F-TYPE’s beautiful crisp and crafted lines exactly as the designers had 
intended, as well as delivering a vehicle with extraordinary structural integrity.

__¿*s-

I
Audi relies on aluminum... to achieve benefits in the 2011 A8 
body, such as 25% increase in stiffness, while reducing weight 
20%.........Audi

Audi future Ub: mobility
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Aluminum is the material that automotive professionals rated most heipful in meeting CAFE standards... 
2011 WardsAuto/DuPont Survey of Auto Industry Challenges

Based on our current understanding, we believe we’re approaching the practical limits of high-strength 
steels... Frank Paluch, Senior Vice President, Honda R&D Americas

Plans to use more aluminum to cut vehicle weight.... BMW, Reuters
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The Future of Aluminum in Automobiles

Aluminum is the most abundant metallic element in the Earth’s crust When used to build new cars and 
trucks, aluminum reduces the total carbon emissions associated with climate change. It’s also infinitely 
recyclable, with nearly 75 percent of ail aluminum produced since the beginning of industrial production 
(1888) still in use today (in products and in recycled metal).

Auto manufacturers, commercial truck makers and suppliers across the globe are racing to revolutionize 
cars and trucks to reduce their "carbon footprint" while ensuring they still meet consumer and industry 
needs. That’s why aluminum use in the automotive sector is at an all-time high and expected to double 
by 2025.

Reducing weight with aluminum increases a vehicle’s fuel efficiency, which in turn produces fewer 
tailpipe emissions because lighter vehicles consume less energy (fuel or battery power) to get around.

However, the market challenge from alternatives remains present: the steel industry continues to invest 
millions of dollars to demonstrate that high strength steels can be engineered to provide the same 
weight savings as Aluminum. The other big competitor Composites (like carbon fiber, glass fiber) also 
represents a serious choice in the automotive and aerospace sectors. Although composites have a cost 
and repair disadvantages, their price is coming down while offering improved corrosion properties and 
good aesthetics.

Conclusion:

As pointed out and demonstrated in the current business, Aluminum has an excellent potential for future 
needs in weight reduction and innovation solutions in automotive applications. In the major automotive 
markets (which are Europe, North America, Japan and China) Supplier and OEM's are working on new 
opportunities in weight saving for more efficient transport. An increase of 100 kg of Aluminum content in 
global Light Vehicles in the next 10 years, will double the demand for Aluminum Products for 
Automotive Applications (together with a further increase of Light Vehicle production). This growth will 
have to come mainly from Aluminum wrought alloys (Sheet, Extrusions).

The Aluminum industry is ready with technical and commercial concepts to contribute. A lot of 
Aluminum semi product suppliers are getting even more focused on the growing automotive market and 
investing in new capacities. These global investments are also needed to fulfill the high level of 
forecasts and expectations of the automotive customers.

The Aluminum Industry has the capacity to support an Aluminum intensive fleet in the years to come 
2014 -  2020 (2025).

Ducker Survey Conclusions
* Consumer demand and fuel economy regulations are driving a dramatic increase in aluminum usage 

Weight savings from aluminum and AHSS for body parts
* Automakers working hard to improve fuel economy and maintain or improve size, function, safety and 

comfort
* Weight reduction with aluminum is a cost effective part of the solution

Why Are We Here?
Aluminum continues long term trend of steady automotive growth.
Automakers intend to double their use of the metal between now and 2025,
Mass reduction is key to a holistic approach in improving vehicle fuel economy.
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An Overview on Aluminium and Human Health
Alüminyumun İnsan Sağlığına Etkileri 

Sandro Starita
Europeaıı Aluminium Association AISBL / luüy

g- o

ABSTRACT

Aluminium is the third most abundant element of the earth crust, and the most abundant me
tallic element.

Thanks to its excellent properties, aluminium in its metallic form is used in a wide range of ap
plications, e.g. in the building and construction sector, in the automotive and transport indus
tries, in the production of metal alloys, in the electrical industry, in cooking utensils, in food/ 
drinks and pharmaceuticals packaging and many others.

In addition, aluminium compounds are used in many other applications such as food additives, 
antiperspirants and cosmetics, water treatment and pharmacy.

As a ubiquitous element of the earth crust, aluminium is widely present as a natural constitu
ent in all food, and in addition it is often used as a food additive. The main part of the daily 
aluminium intake comes from natural sources and food additives, while only a marginal part of 
the intake is caused by the release from of food-contact materials containing aluminium. Other 
minor sources of intake of aluminium are inhalation, drinking water, dermal contact and phar
maceutical products.

Based on the most recently available studies on the interaction of aluminium and human health, 
in June 2011 the JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) set a new limit 
value for the aluminium intake from all sources at 2 mg/kg of body weight per week, which dou
bles the previous value set in 2006.

At current exposure levels, based on the available data, there is no evidence that these com
pounds are associated with adverse health outcomes in the general population.
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------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Cephe Tasarımında Evrensel Dil, Çağdaş Yorum

Univei'saj La ng imge and Conteınponıry Siyle in Akimini um Cladding Systems

Murat Kader 
İki Dcsign Group / Türkiye

ÖZET

Mimarlık bir dil. Dağarcığı zamanla zenginleşiyor. İfade edebildiği soyut ve somut durumlarla 
çeşitlilik ve akıcılık kazanıyor. Cepheler yapıların konuştuğu kısımlar. Yapıya dâhil olan tüm 
mimari fikirleri dile getirebiliyor. Dışarıyla içeriyi birleştiren ve ayıran özelliği, cephelere aynı 
zamanda anonim bir karakter katıyor. Cepheler, toplumun, kültürün ve zamanın unsuru haline 
dönüşebiliyor. “Cephe Tasarımında Evrensel Dil, Çağdaş Yorum” sunumu mimari tasarımın 
cepheler üzerinden geçirdiği evrelerin güncel ve geçmiş örnekleri arasındaki benzerliklere ve 
farldılara odaklanmakta. Cephe tasarımının işlevsel, teknolojik ve estetik boyutlarının nasıl 
buluştuğunu inceleyip, gelecekteki tasarım arayışlarının konularım sorgulamaktadır.
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-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Estetik Beklentilerin Teknik Gereksinimler ile Bütünleştirildiği
Alüminyum Sistemler

Aluminum Systems Which Combine Aesthetic Expectations and Technical Requirements

Hüseyin Gökdemir, Metin Yılmaz, Kenan Aracı 
Çııhadaroğiu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. / Türkiye

©- ■e

ÖZET
İnsanoğlu, en doğal ihtiyaçlarından birisi olan, barınma gereksinimini karşılamaktan öte, 
hayal gücünü ve estetik beklentilerine cevap veren yapılar inşa etmiştir ve inşa etmeye devam 
etmektedir. Söz konusu yapılar estetik özelliklerinin yanı sıra öncelikle kullanım amacına 
göre fonksiyonel olmalı ve teknik gereksinimleri karşılayabilmelidir. Bu noktada, yapı 
kabuğu, yapının en önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira iç ortam ile dış ortam 
arasında bir filtre görevi sunan giydirme cepheler; rüzgar yükleri altında elastik deformasyon 
sınırı altında gerilmelere maruz kalan, taşıyıcı özellikte, yangın anında yangının katlar 
arasında İlerlemesini en az 90 dlc engelleyen, metrekareye 2 İt (veya 3,4 İt) yağmur suyuna 
karşı geçirimsiz, nefes alabilen ancak 1,5 m3/h.ırr den fazla hava geçişine izin vermeyen, 
temel fonksiyonların kullanıcı tarafından yerine getirilmesine izin veren, (dışa açılım, içe 
açılım, paralel, sürme, giyotin vs), 2,1 W/m2IC ve altında ısı geçirim katsayısı ile enerji 
tasarrufu sağlayan, hatta fotovoltaik üniteler ile enerji üreten, aynı zamanda 60 dB ve altında 
iç ortam ses seviyesi sağlayarak, insan ve sağlığını tehdit etmeyecek seviyede gürültü 
kontrolü yapabilen yapı elemanları olmalıdır. Bu çalışmada, giydirme cephe sistemlerinin 
estetik beklentileri karşılarken, aynı zamanda sahip olması gereken teknik özellikleri ayrıntılı 
olarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Giydirme Cepheler, Yapı Kabuğu, Cephe Performansı, Cephe Isıl Performansı

ABSTRACT
Mankind has built the buildings that have met the aesthetic and visional demands, beyond to meet the housing, 
which is one of the most natural requirements and has been building. In addition to the aesthetic properties, first 
of all, these buildings must be functional and meet the technical requirements depending on the intended use. At 
this point, the building envelope is the most important part of the building. It is because; the filter between 
internal and external environment is the curtain wall, which is subjected to stress because of the wind load under 
the elastic deformation limit, as a structural element, and which prevent the fire from spread between floors 
within min 90 minutes, and which are the weather tight element against the raining water at the rate of 2 It /m2 
(or 3,4 It /m2), and which prevent the excessive air leakage more than 15 m3/h.m2 but also a breathable element, 
and which allow to perform the base function ( outward opening, inward opening, parallel opening, sliding, or 
vertical sliding etc.) by user, and which perform the energy saving with U value lower than 2,1 W/m"K, and 
which produce the energy by photovoltaic units, and which control the indoor sound level that does not threaten 
the human health, with 60 dB and lower than. In this study, the technical details of a curtain wall, are examined 
while aesthetic expectations are being met.

Keywords: Curtain wall, Building Skin, Facade, F acade Performance, Thermal Perform ance o f  Facade
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1. GİRİŞ
İçinde yaşadığımız yapılar öncelikle temel barınma ihtiyacımızı karşıladığımız, ancak 
ihtiyaçlar doğrultusunda fonksiyonelliğinin de ön planda tutulduğu, ayrıca dış görünümü İle 
prestijin, beğenilerin, yarışların ve hatta iletişimin aracı olmuştur. Estetik beklentilerin 
karşılanabildiği yapılar günün beğenilerini toplarken, estetiği ve tekniği aynı çizgide 
birleştirebilen yapılar bugünün ve geleceğin yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dış görünümün önemli olduğu yapılar, aynı zamanda kullanım amacına uygun giydirme 
cepheler ile donam m landın İmalı ve buna uygun kullanım serbestliğine sahip olmalıdır. Tüm 
bu beklentilerin yapı cephesi ile uyum içinde olması ise o binada en düşük işletme maliyetleri 
ve karbon salmımının sağlayabilecek bu sayede ise mükemmel yaşam koşullarına 
ulaşılabilecektir.

2. ESTETİK ve FONKSİYONEL BEKLENTİLER

Şekil 1 : TourD2 Biııaşı - Paris - Cephe sistem üreticisi Çuhadaroğlu Holding
S

Gelecekte bir gün belki yapı kabuğu solid ve tüm teknik ihtiyaçlara en yüksek seviyede cevap 
verebilen ancak istenildiğinde faz değiştiren malzemeden üretilmiş kabuğun softlaşması ve 
yaya geçişine izin verecek şekilde açılması mümkün olabilir [lj .  Ya da bir gün tamamen 
şeffaf hiçbir şeyin olmadığı yapı kabuklan ile tüm dış dünya ile sürekli ve sınırsız görsel 
iletişimde bulunabilir, istediğimizde kolumuzu dışarı çıkartıp yağmur damlalarını hissedebilir 
veya başımızı dışarı çıkartıp nefes alabiliriz, ancak hiçbir şekilde dış ortam rüzgarı, yağmuru, 
tozu vs iç ortama geçemez [2J.

Bugünün binalarında ise, bina dış cephesinin fonksiyonelliği denildiğinde o cephenin açılır 
sistemlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda çalışıp çalışmadığı önem taşımaktadır. Örneğin bir 
çalışma ofisinin dış cephesi, yüksek oranda gün ışığı alarak çalışan verimliliğini 
yükseltebilmen, çalışma masalarının üst seviyesine geçen gün ışığını engellemeli, iç ortam 
hava kalitesini doğal olarak ve en içteki masalara kadar sağlayabilmeli, havalandırma
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kanatları bilinen ve kolay açılabilir- kapanabilir yapıda olmalı, güneş ışığının görünmeyen 
dalga boyundaki ışınlarım olabildiğince geri yansıtabilmek, iç ortam gürültü seviyesini 60 dB 
seviyelerinde sağlamalı [3], ısıtma ve soğutma sistemi entegrasyonu yapılabilmeli, ancak aynı 
zamanda personel giriş çıkışında güvenlik kontrol sistemleri dahil edilebilmeli, acil çıkış 
sistemleri ile donatılmalı, doğal havalandırmaya olanak sağlamalı ve güvenlik 
gereksinimlerini en üst seviyelere taşımalı, dış çevre şartları altında değişim gösterebilmeli, 
değişkenler kontrol edilebilmelidir. Hastane binalarında ise geniş geçiş açıklıkları (sedye vs 
için) ve acil çıkış sistemleri gerekirken, konutlarda teras kapılarında öncelikle sürme kapılar 
İle % 50 geçiş açıklığı sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, açılım tipleri, açılımdan beklen 
özelliklere göre doğru seçim yapılmalıdır. (Bkz Tablo 1)

Şekil 2 : Açılım seçenekleri ön, sol yan ve üst görünümleri [4]

Tablo 1 : Açılım tipleri ve sahip oldukları özellikler [4]

Özellik Klasik Vasista
s

Ters
vasistas

Yatay
pivot

Dikey
pivot

Yatay
siirme

Dikey
sürme Paralel

İç ortam kullanımı % 100 Mİnimu
m

0 % 50 % 50 0 0 0

Engelsiz durumda İç 
-  dış göıii nebi liri İ k

% 100
Camsız 
görünü 

m 0

Camsız
görünüm

0
% 100 % 100

Camsız 
görünüm 

% 50

Camsız 
görünüm 

% 50

Camsız
görünüm

0

Ayarlanabilirlİk Hayır*
1

Hayır Evet Evet* 3 Evet*3 Çok iyi Çok iyi Çok iyi

Kısmi açıklıklarda 
dış ortamdan koruma

Hayır Evet Evet Evet Hayır Hayır
Üst evet, 
alt sınırlı

Sınırlı

Rüzgarda
kapanmama özelliği

Yok Yok Hayır* 1 Yok Yok Var Var Var

Dahili Gölgeleme 
elemanı adaptasyonu

Yok Sınırlı Var Yok Yok Var Var Var

Dış iarafm İçeriden 
temizienebilirîiği

Var Var Yok Var Var Yok Yok*! Yok

*1 : Özel aksesuarlar ile sağlanabilir
*2 : Sadece en son pozisyonda açık bırakılabilir
*3 : Özel menteşeler ile belirli açılarda sabitlenebilir
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3. TEKNİK GEREKLİLİKLER VE İHTİYAÇLAR 

3.1.Statik Taşıyıcılık
Giydirme cephe sistemleri kendi ağırlığı dışında ağırlık taşımayan yapı elemanlarıdır. Bu 
doğrultuda giydirme cephe taşıyıcı elemanları üzerine etki eden kuvvetler (rüzgar, ölü yükler , 
kar & buz yükü, Isıl yükler, bina hareketlerinden kaynaklanan yükler, temizlik ekipmanından 
gelen yükler) altında yeterli statik taşıyıcılığa sahip olmalıdır. Giydirme cepheler üzerine 
gelen rüzgar yükleri bina yüksekliğine ve geometrisine bağlı olarak değişmektedir. Bununla 
birlikte, özel geometrideki binalar veya nizamlar için rüzgar tüneli testleri yapılarak binaya 
özel rüzgar yükleri tespit edilebilmektedir.

Giydirme cephe sistemi taşıyıcı elemanları ilgili rüzgar yükleri altında EN 12179 standardına 
göre min 15 mm veya L / 200, ASTM E 330 Standardına göre L/175 sehim kriterini 
aşmamalıdır (L maks 4,1 m) . Sistem içerisindeki camın yaptığı sehim ayrıca hesaplanmalı 
ve/veya test edilmelidir. Giydirme cephe sisteminin performansı EN 12179 standardına göre 
yapılan testlere göre ve EN 13116 standardına uygun olarak sınıflandırılmaktadır.

Yapılan hesaplamalar göstermiştir ki; alüminyum taşıyıcı profiller, gerilme sınırından uzakta 
sehim sınır şartı ile boyutlandırılmakta, bazı durumlarda ise camın yapacağı sehim nedeniyle 
takviyelendirilmektedir. Zira taşıyıcı profiller İzin verilen sehim sınır şartının altında olmasına 
rağmen, kullanılan cam boyut, kalınlık ve türü sistemin bütünün statik taşıyıcılığının yetersiz 
olmasını sağlayabilmektedir.

Yatay taşıyıcı elemanların, ölü yükler altında yapabileceği maksimum sehim in miktarı, cam 
kavrama mesafesinin % 75 İni geçmemelidir. Ve yatay eleman ile sabit cam arasındaki 
mesafe en az 3,2 mm olmalıdır. Açılır kanatlarda en az 1,5 mm mesafe kalmasına engel 
olmamalıdır, aksi taktirde açma-kapama fonksiyonlarım yerine getirilemeyecektir. 
Temizlik ekipmanından gelen yükler temizlik firmasının bildirdiği cephe düzlemine dik gelen 
yükler (Genellikle 100 kg) ve İlave olarak cephe üzerine gelen rüzgar yükünün 1/3 ti aynı 
anda ilgili griyaj veya kayıt profili ortasından etki ettirilmektedir. Söz konusu yükler altında 
taşıyıcı elemanın izin verilen sehimi L/175’dir.

Deprem yükleri altında, giydirme cephe sistemi ve binaya bağlantı ankrajı kat döşemesinin 
yapacağı drift hareketine karşı yeterli taşıyıcılığa sahip olmalıdır. Deprem yükleri binanın 
bulunduğu bölgeye (zona), oturduğu zeminin tipine, yükseklik, genişlik ağırlık gibi 
özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Ancak, deprem yükü hesaplamalarında, en 
yüksek rüzgar yükünün deprem yükü yönünde oluşturacağı moment ya da deprem yükünün 
oluşturacağı moment ( üstü üste eklenmeden) hangisi büyük ise o dikkate alınmaktadır.

3.2.Yangın Yalıtım ı
Giydirme cephe sistemleri İle kat döşemesi arasında kalan bölüm, herhangi bir katta çıkan 
yangının diğer katlara geçişinin sınırlandırılması için yangın geçişine dirençli olarak 
tasarlanmalı ve daha da önemlisi bu şekilde ve sürekli uygulanmalıdır. Çoğu projelendirmede 
kağıt üzerindeki mükemmel detaylar, uygulamada yapılmamakta veya sürekliliğini 
korumamaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre; yangın çıkan katın 
cephesinin hasar görmesi ve cephe dış yüzeyinden yalayarak üst kata yangın geçişinin 
engellenmesi için yapı kabuğundan dışa doğru 100 cm bir çıkıntı bulunmaması halinde, 
giydirme cephe spandrel bölümünün 1 m yüksekliğinde 90 dk yangına dayanıklı olarak
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yapılması gerekmektedir. Bu uygulamada İse dikkat edilmesi gereken konu yangın dirençli 
malzemenin cephe içinde ilgili sürelerde bütünlüğünü koruyacak şekilde tutulabilmesidir.

3.3. FiItrasyon
Giydirme cephe sistemleri esas itibari ile vücudumuzu saran deri gibi seçici bir filtre 
görevindedir. Bu anlamda dış ortamdan iç ortama (veya iç ortamdan dış ortama) girişini 
istediğimiz özelliklerin geçişine izin vermeli, girişine engellemek (veya kısıtlamak) istediğimi 
unsurları ise engellemeli (veya kısıtlamalidir). Dış ortamdan iç ortama geçişine engel 
olunması gerekenler arasında, yağmur suyu, Toz, Böcek, Gürültü, Sıcak, Soğuk, Su buharı, 
Yetkisiz kişi yer alırken, geçişinin kısıtlanması gerekenler arasında görünmeyen dalga 
boyundaki güneş ışınımları, aşırı parlama, sıcak, soğuk hava bulunmaktadır. Dış ortamdan iç 
ortama geçişine izin verilenler ise görünü ışık, hava (iç ortamdaki hava hızını limit üzerine 
çıkarmayacak oranda), sıcak, soğuk şeklindedir.

Yapı kabuğu bir bütün olarak yağan yağmur sularını iç ortama geçişini engellemelidir. EN 
12155 standardına uygun olarak yapılacak testlerde EN 12154 standardına uygun olarak 
sınıflandırma yapılmalı ve ilgili sınıf, binanın yüksekliğine uygun olmalıdır. Ör 100 m bina 
yüksekliği için 600 Pa basınç farkı ve 2 1/dk.nT su altında iç ortama (tahliye edilmeyen 
kanallara) su girişi olmamalıdır.

Yağmur suyunu tamamen dışarıda tutmak, sistem içerisine sıfır su girişi ile maksimum su 
sızdırmazlığı sağlamak mümkün olmamakla birlikte çok pahalı bir çözümdür. Bu noktada en 
doğru çözüm giydirme cephe sistemi içerisine minimum su girişi sağlamak, sızan suların ise 
dış ortama tahliyesini kolay ve pratik bir şekilde sağlamaktır. Mikro kondens kanallı giydirme 
cephe sistemleri, bu noktada maksimum verimlilik sağlamakta, sızan yağmur suyu 
damlalarının yüzey gerilimi ile küçük kanallar içinde birleşmelerine ve bu sayede kanal içinde 
hareket ederek tahliyeye doğru yönlendirilmelerine olanak tanımaktadır. Bina yüksekliği 
arttıkça artan rüzgar basıncı standart sistemlerde iç ortam su girişi riskini arttırırken, mikro 
kondens kanallı sistemlerde 1000 Pa üzerinde yağmur suyu sızdırmazlığı sağlanabilmektedir.

Yapı kabuğu bir bütün olarak rüzgar yükleri altında veya yüksek basınçta dış ortam havasının 
(soğuk, sıcak, kuru, nemli, tozlu vs) iç ortama geçişine limit değerler (600 Pa basınç farkı 
altında sabitler 1,5 nrVh.m2) altında izin vermelidir. İlgili testler EN 12153 standardına göre 
yapılmalı ve EN 12152 standardına uygun olarak sınıflandırılmalıdır. Aksi takdirde bina 
enerji tüketimine negatif etkileri olmakla birlikte, iç ortamda yüksek hava hızına dolayısıyla 
fizyolojik konfor şartlarının dışına çıkılmasını sağlayacaktır.

3.4. Kondenzasyon
Terleme olarak da bilinen kondenzasyon, iç yüzey sıcaklığının çiğ sıcaklığının altına düşmesi 
halinde iç ortamdaki bağıl nemin iç yüzey üzerinde yoğuşmasıdır. Yoğuşmanm başladığı en 
düşük sıcaklık (çiğ sıcaklığı) iç ortam bağıl nem ve iç ortam sıcaklığına bağlı olarak 
değişmekte ve psikometrik diyagramdan çıkartabilmektedir. (Örneğin % 5* bağıl nem 22 
derece İçin 9,3 derece).

Kondenzasyon sadece yüzeyde ortaya çıkmayabilir, bu noktada sistemlerin projede 
kullanıldığı cam ve kombinasyona uygun olarak kondenzasyon hesaplamaları sonlu elemanlar 
yazılımları ile yapılmalı ve kondenzasyon oluşan noktaların, sistemin su tahliye kanallarına 
açıldığına emin olunmalıdır. Aksi takdirde oluşacak kondenzasyon zamanla bakteri ve küf 
oluşumuna neden olup sağlığı tehdit ederken aynı zamanda yapı elemanının teknik 
özelliklerini de bozarak hasara uğramasına neden olacaktır.
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3.5.Ternıal Hareketler
GiydiiTne cephe sistemi, sıcaklık farkından doğacak uzama ve kısalma hareketlerini kompanse 
edebilmelidir. Söz konusu hareketler flambaja, cam üzerinden ek gerilmelere, birleşim 
yerindeki yalıtımların bozulmasına, yapısal elemanlarda ek gerilmelere, bağlantı 
elemanlarının deformasyonuna, ve sistem performansının azalmasına neden olabilmektedir. 
Bu noktada 150 °C sıcaklık farkına ulaşılabilir. (Siyah yüzey yaz gündüz- kış gece farkı).

3.6.1sı transferi ve Enerji Tüketimi
Isı geçirim katsayısı (U değeri) sıcaklık farkı 1 C derece olan (veya K) 1 m2 alandan bir 
saniyede transfer edilen ısı enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla U değeri ne kadar 
yüksek olur ise, iki ortam arasında transfer edilen ısı miktarı da o oranda yüksek olacaktır. 
Giydirme cephe sistemlerinin ısıl performansını etkileyen parametreler; profillerin ısı yalıtımı, 
yalıtım bariyerinin malzemesi ve derinliği, camın ısı geçirim katsayısı, ısıcam içi ara çıtasının 
malzemesi, spandrel bölüm yalıtım malzemesi kalınlığı ve ısı iletim katsayısı ve cephe 
Ölçüleridir. Bina enerji tüketimi hesaplamalarında, cephe üzerinden ışınımla kazanılan veya 
kaybedilen ısı enerjisi, iletimle transfer edilen ve U değeri üzerinden hesaplanan enerji 
tüketimine ek olarak dikkate alınmalıdır. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardına 
göre giydirme cepheler için en fazla 2,1 W/nrK ısı geçirim katsayısına sahip olmalarına izin 
verilmektedir. Pencerelerde ise 4 farklı bölgede maks 2,4 W/m2K değeri söz konusudur. 
Dolayısıyla söz konusu değerin sağlanamaması halinde, yapının ruhsatlandırılması (enerji 
kimlik belgesi alınması) mümkün olamayacaktır. Şekil 3 ’de gösterildiği gibi WSVO Almanya 
ısı yönetmeliğine göre ise bölge ayrımı yapılmamakta ve binanın toplam eııeıji tüketimi 
sınırlandırılmaktadır.

Enerji tüketiminin % 40 nin binalardan kaynaklandığı, ve iç ortamda sağlanan fizyolojik 
konfor şartlarının kaybedilmesinin esas unsurunun yapı kabuğu olduğu dikkate alındığında, 
giydirme cephelerin ısıl performansının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
noktada giydirme cephe sistemlerinin ısı yalıtımlı olmaları kaçınılmaz olup, ısı geçirim 
katsayıları minimum seviyelerde olmalıdır. Isı geçirim katsayısının tayini için esas olarak 2 
yöntem söz konusudur. EN 10077-2 ye göre nümerik hesaplamalar ve EN 12567-2 ye göre 
hot-box deneysel ölçümler. Her yapının özelliklerine (yükseklik, genişlik, rüzgar yükü, kat
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yüksekliği, bağlantı tipi vs) bağlı olarak giydirme cephe sistemindeki uygun komponent 
kullanılmaktadır. Bu anlamda yapıda kullanılacak cam kalınlığının cephe sistemi profil 
detaylarının ısı geçirim katsayısına (Uf) etki ettiği ve statik gereksinimlere göre elde edilen 
griyaj derinliklerinin de yine benzer şekilde Uf değerine etki ettiğine dikkat edilmelidir. Bu 
anlamda, standart profiller ve standart cam kalınlıklarına göre yapılan hesaplamalar referans 
alınarak yapılacak tesisatlandırma yapı enerji ihtiyacının altında kalabilecektir. Örneğin stick 
sistem kapaklı bir giydirme cephe sisteminde cam kalınlığına bağlı olarak U f değeri 2,7 
W/m2K değerinden 1,78 W/m2K değerine değişim gösterebilmektedir (Şekil 4). Benzer 
şekilde sabit cam kalınlığı için 50 mm derinliğindeki detayların Uf değeri 2,7 W/m2K 
değerinden 220 mm derinliğindeki 3 W/m2K değerine değişim gösterebilmektedir. Bu 
noktada cam kalınlığına göre artan Uf iyileşmesi, griyaj derinliği arttıkça daha az etkisini 
göstermektedir. Zira cam kalınlığı arttıkça sistemin Uf performansı artarken, Giraj derinliği 
arttıkça sistemin Uf performansı kötüleşmektedir.
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Şekil 4: Griyaj derinliklerine göre Uf değeri değişimleri

ay '{y 'V* ^  ^
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Şekil 5: Düşey Uf değeri sapmaları 50 griyaj ile 220 griyaj arasındaki en büyük pozitif 
sapma değerleri
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Şekil 6: 50 mm griyaj derinliği için 21 mm ve 48 mm cam kalınlıkları sıcaklık diyagramları. 
(0-20 derece)

01=2,985 W/m2K

Şekil 7: 50 mm ve 220 mm griyaj derinlikleri 21 mm cam kalınlığı sıcaklık diyagramları. (0- 
20 derece)
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Benzer durum doğrama sistemleri içinde geçerli olacaktır. Örneğin 21 mm cam kalınlığında 
Uf değeri standart doğrama sistemi kayıt detayı için 2,69 W/m2K iken 48 mm cam 
kalınlığında sistem detayının Uf değeri 2,06 ya düşüş göstermektedir.

Şekil 8: Standart doğrama sistemi kayıt detayı 21 mm ve 51 mm camlar için sıcaklık 
diyagramları (0-20derece)

Not: İlgili sonuçlarda artan cam kalınlığına bağlı olarak sistem profillerinin sabit kaldığı ısı 
bariyerlerinin değişmediğine dikkat edilmelidir.

3.7,Ses Yalıtımı ve Sağlık
Ses yalıtım değeri (Rw) iki ortam arasında yüksek ses seviyesi olan ortam ile düşük ortam 
arasında geçişi engellenen miktarı olarak tanımlanmaktadır. Rw değeri ne kadar yüksek ise, 
dış ortam gürültüsü logaritmik oranda iç ortama geçirilmemiş olacaktır.

Tablo 4 : Cephe Sistemi Ses Yalıtım Değeri _Ref.:DIN 4109 Tablo 8 [1 ]

Sıra Ses Seviyesi 
Sınıfı

İlgili Dış Ortam Sesi- 
Skalalı 

[ dB(A) ]

Oda Tipi
Hastane ve Sağlık 
Evlerindeki Yatak 

Odaları

Konutlar, Otel 
Odaları, Yurtlar, 

Okullar vb.
Ofisler11

Dış Yapı Elemanının Ses Azatlım Değeri, R w.res [dB]
1 i 55’e kadar 35 30 -

2 11 5 6 -6 0 35 30 30
3 III 6 1 - 6 5 40 35 30
4 IV 6 6 - 7 0 45 40 35
5 V 7 1 - 7 5 50 45 40
6 VI 7 6 - 8 0 "" 2) 50 45
7 VII 80’den fazla 2} îj 50

1) Odaların dış yapı elemanları için herhangi bir gereklilik belirtilmemiştir.
2) Yerel şartlara göre gereklilikler belirtilecektir.________________________
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3.8. Gün Işığı Geçirgenliği
Gün ışığı yapı içindeki yaşam için en önemli unsurlardan birisi olmasına rağmen, yönetmelik 
ve standartlar tarafından en düşük değeri ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 
Proje bazlı olarak şartnamelerde gün ışığı geçirgenliği değerlerinin minimum olarak 
belirtilmektedir. Gün ışığı geçirgenliği değere olabildiğince yüksek olması tercih sebebidir. 
Ancak solar kontrol ve ısı kontrolü nedeni ile gün ışığı geçirgenliğinden bir miktar fedakârlık 
yapılabilmektedir. Gün ışığı geçirgenliği % 100 tüm gün ışığının İçeri girdiği anlamına 
gelirken, % 60, gün ışığının sadece % 60'nın içeri alınabildiğini göstermektedir.

3.9. Özel Sınıflar
Yapının kullanım amacına bağlı olarak standart ihtiyaçların dışında özel bazı koruma 
sınıflarına ihtiyaç duyulabilir.
Hırsızlığa karşı koruma; deneyimsiz hırsızın kart ve tornavida ile 3 dk. (en fazla toplam 15 
dk.) içeri girmesinden deneyimli hırsızın 20 dk. (en fazla toplam 50 dk.) ve her türlü 
profesyonel alet ile içeri girmeye çalışmasına kadar 6 farklı sınıf söz konusudur. (WK1 ile 
WK 8 arasında) [7]
Yangına karşı dayanım; 15 dakikadan başlayarak 180 dakikaya kadar, alev, duman ve 
radyasyon ışınımlarının engellendiği veya ilave olarak 180 K den fazla ısı farkının oluşmadığı 
sınıflar söz konusudur. (E 15 ile E 180 arasında, ve El 15 ile El 120 dk. arasında) [8]
Kurşun geçirmez; 9 mm parabellum tabancadan G3 makinalı tüfek mermisine kadar değişik 
kalibre ve hızlarda mennilere dayanıklı sınıflar söz konuduru. (FBI- FB7)
Bombaya dayanıklı; 3 kg TNT nin 20 m mesafeden patlatıldığı bombalı saldırı 
senaryolarından 20 kg TNT nin 4 m mesafede patlatıldığı senaryolara kadar 5 farklı sınıf söz 
konusudur. (EXR I - EXR 5)

3.10.Süreklilik
Giydirme cephe sistemlerinin karakteristik detaylarına sahip numunelere uygulanan testler 
sonucu elde edilen performans değerleri, o cephe sisteminin performans değeri için gerek şart 
olmakla birlikte yeter şart değildir. Zira giydinne cephe sisteminin performansı, binaya monte 
edilmiş olan bütünün performans değeri olacaktır. Giydinne cephe sisteminin tasarımsal 
mükemmelliği, şantiyede uygulamaya alınması da tam anlamıyla yeterli olmayacaktır. Çünkü 
her binada yatay ve düşey ek yerleri, dilatasyonlar ve birleşimler söz konusu olacak ve 
giydirme cephe sisteminin performansının söz konusu birleşimlerde de sürekliliği sağlaması 
yeter şartı karşılayacaktır.
Giydirme cephe sistemleri inşası aşamasında ve sonrasındaki sahada performans testleri 
başarılı olabilir, ancak devam eden yıllarda, bakım ve temizlik çalışmalarının (Özellikle açılır 
bölümler için) yapılması cephe performansının sürekliliğinin sağlanmasını sağlayacak ve 
atanan ömrünün çok üzerinde binaya hizmet verebilecektir.

4. SONUÇ

Yapıların kullanım amacına ve ilgili standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak 
tasarlanmış ve projelendirilmiş giydirme cephe sistemleri ve performans değerleri sadece ilk 
numunede değil (laboratuar) aynı zamanda saha testlerinde ve binanın bütününde süreklilik 
göstermelidir. Yanlış giydirme cephe tasarımlan, planlama ve projelendirmedeki 
öngörülerden yüksek enerji ihtiyacı duyulmasına, 2-3 yıl sonra telafisi çok zor olan 
kondenzasyon kaynaklı küf ve bakteri oluşumuna, ve bunun sonucu oluşan pis kokulara ve su 
buharı difuzyonu kaynaklı performans kayıplarına neden olmaktadır. Ancak söz konusu 
problemler, sadece yanlış tasarımdan değil, aynı zamanda giydirme cephe sisteminin yanlış 
komponentinin seçiminden veya yanlış uygulamasından da kaynaklanabilmektedir.
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Alüminyum Gövdeli Sabit Deplasmanlı Paletli Pompanın 

Çalışma Ömrünün Arttırılması
Increasing the Operating Life of Fixed Displacement Palette Pump with Aluminum Body

Ahmet Oktay Devecili1, Rifat Yakut1, Alper Tombak1, Büııyamın Aksakal2 
! H eına Endüstri A.Ş., 2Yıklız Teknik Üniversitesi / Türkiye

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— . — --------------— --------------------------------------------------- •

ÖZET

Bu çalışmada, ticari araç direksiyon sisteminde yaygın olarak kullanılmakta olan alüminyum 
gövdeli paletli pompanın üzerinde yer alan debi ayar valfı ve valf yatağına kısmi olarak 
anodik oksidasyon yöntemi ile kaplama yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrasında, debi ayar 
valfı ve valf yatağının aşınma direncinin arttığı yapılan ömür testi sonrasında tespit edilmiştir. 
Kaplama prosesi sonrasında elde edilen kaplama kalınlığı 35-45 mikron olup, elde edilen 
sertlik değeri 360-430 Hv aralığındadır.

Anahtar kelim eler: Alüminyum gövdeli paletli pompa, anodik oksidasyon, aşınma, kaplama, direksiyon 
sistemleri.

ABSTRACT

İn this study, anodic oxide coating applied to flow regulating valve and valve seat in fixed 
displacement palette pump with aluminum body, which is used mostly in commercial vehicle 
steering system. After the study, İt İs determined that the abrasion resistance of flow 
regulating valve and valve seat is increased. The coating thickness after the coating process is 
35-45 microns and the hardness value is between 360-430 1-Iv.

Keywords: Fixed displacement palette pump with aluminum body, anodic oxide coating, abrasion, coating, 
steering systems.

1-GİRİŞ

Hidrolik paletli pompalar, geniş bir yelpazede birçok amaç için tasarlanmış makine ve 
ekipmanda hidrolik yağı pompalamak için kullanılmaktadır. Bu makineler içerisinde tarım 
makineleri, çöp bertaraf istasyonları, vinçler, balıkçı tekneleri, inşaat makinaları ve en yoğun 
olarak kullanılan otomotiv direksiyon sistemleri bunlardan bazılarıdır [1].
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Şekil 1. Paletli pompama araç üzerinde kullanımının şematik görüntüsü.

Paletli pompalar sabit ve değişken deplasmanlı olmak üzere başlıca iki gruba ayrılmaktadır. 
Kısaca paletli pompa içerisinde hidrolik akışı sağlayan rotor ve stator grubunun yanında, 
üretilen akış debisini motor devrinden bağımsız olarak sabit tutmaya yarayan debi ayar 
pistonu ve debi ayar yatağı bulunmaktadır[2,3]. Otomotiv direksiyon sistemlerinde kullanılan 
sabit deplasmanlı paletli pompalarda pompa dönüş hızı motor devrine bağlı olarak artmakta 
ve pompa devrindeki artış üretilen debi miktarını da yükselmektedir. Ancak direksiyon 
sistemi sabit bir debi ihtiyacına sahip olduğundan dolayı, üretilen debinin bir bölümü işe 
dönüşmekte geri kalan kısmı ise sistemde iş üretmeden devir daim edilmektedir. Bu devir 
daim İşlemi debi ayar pistonu ve yuvası vasıtasıyla yapılmaktadır. Debi ayar valfı ve 
yatağının kesit görüntüsü şekil-2'de gösterilmiştir.

gövde rotor-stator
g ru b u

sızdırmadık
keçesi

Mı l l l l i i

platolar

—i'-

debi ayar 
valf! ve 
yatağı

Şekil 2. Paletli pompa kesit görüntüsü.
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Debi ayar valfı, yatak üzerinde motor devrinin artıp azalmasıyla birlikte ileri ve geri hareketi 
yaparak fazla yağı by-pas yapmakta, dolayısıyla sabit debi üretimini sağlamaktadır. Debi ayar 
valfınİn ileri-geri hareketi sırasında hem debi ayar valfı hem de valfin hareket ettiği yatak 
birbiri üzerinde sürtünmektedir, Zamanla bu sürtünmeye paralel olarak sistemin hidrolik 
sıvısında oluşan kirlilik dolayısıyla aşınmanın miktarı artmakta ve pompanın debi 
kaybetmesine neden olmaktadır. Bu durumda paletli pompa araç üzerinde devre dışına 
çıkarak direksiyon sisteminin verimli çalışmasını engellemektedir.

Paletli pompaların hareketli, aynı zamanda hidrolik yağ ile temas halinde olan rotor-stator 
kısımları yüksek karbonlu ve yüzeyleri sertleştirilmiş çelikten imal edilmektedir. Bunun 
yanında paletli pompaların gövdesi ve debi ayar valfı dökiilebilirlik ve İşleme açısından 
ekonomik olması nedeniyle alüminyum alaşımından imal edilmektedir. Bu durumda 
pompaların aşınmaya karşı en zayıf noktalan debi ayar valfı ve alüminyum gövdede bulunan 
valf yatağıdır.

Yapılan bazı araştırmalarda, paletli pompalardaki tasarım değişiklikleri ile aşınma 
miktarlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır[4,5].

Yine yapılan bazı çalışmalar ile rotor-stator grubu PVD yöntemi ile TİN kaplanarak aşınma 
direncinin daha da artırılması hedeflenmiştir[6,7].

Sert eloksal yöntemi ile alüminyum alaşımlarına başarı ile kaplamalar yapılmıştır[8,9]. Fakat 
yapılan kaplamaların paletli pompalar üzerinde 1 1e gibi bir etkisinin olacağına dair çalışmaya 
rastlanmamıştır.

Yapılan bu çalışmada paletli pompaların debi ayar valfı ve yatağına sert eloksal yöntemi ile 
kaplama yapılarak pompaların performanslarındaki değişim tespit edilmeye çalışılmıştır.

2-DENEYSEL ÇALIŞMA VE SONUÇLAR

2.1. Pompaların Kaplanması
Kaplama yapılacak pompaların kimyasal analizi tablo l'de gösterilmiştir. Paletli pompaların 
A1Sİ10 alaşımına benzer alaşım ile üretildiği tespit edilmiştir. Paletli pompaların debi ayar 
valfı ve valf yatağının sert eloksal yöntemi ile kaplanması öncesi, pompalar temizleme 
makinesinde temizlenmiştir. Daha sonra pompalar kaplama prosesinde H 2 SO4 solüsyonunda, 
10 °C’de ve başlangıç gücü 8-8,5 A/dm2 doğru akım uygulanarak 60 dakika boyunca 
kaplanmıştır. Kaplama işleminde toplam 4 adet pompa kaplanmıştır. Kaplama prosesi 
sonrasında bir adet pompa kesilerek metalografık incelemeye tabi tutulmuştur. Kaplama 
yapılan pompanın debi ayar valfı yatağının kesit görüntüsü şekil 3'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Pompaların kimyasal kompozisyonu

Pompaların Kimyasal Kompozîsyonu(ağırlıkça%]
Element Al Si Fe Cu Mn Mg
Pompalar kalan 10,3 0,787 0,352 0,504 0,75
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Şekil 3. Sert eloksal yöntemi ile kaplanmış paletli pompanın debi ayar valfı yatağının yüzey
kesit görüntüsü.

Kaplama yapılmış pompanın kaplama kalınlığını ve kaplama sertliğini tespit etmek için 
kaplanan kısım metalografık inceleme için kesilerek bakalite alınmıştır. Yapılan metalografik 
zımparalama ve parlatma işlemleri sonucunda elde edilen kaplama kalınlığının 35-45 prn 
arasında olduğu tespit edilmiştir. Kaplama kalınlığı şekik4'de gösterilmiştir.

Şekil 4. Kaplanan paletli pompanın sürgü yuvasının kaplama kesit görüntüsü.
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Şekil 5. Kaplanan paletli pompa ile kaplanmamış paletli pompanın sürgü yuvasının
mikrosertlik değerleri.

Kaplanan pompalarda kaplama kalınlığının yer yer inceldiği görülmüştür. İncelen kısımlarda 
pompa ana malzemesi içerisinde bulunan silisyumca zengin fazların olduğu bölgeler tespit 
edilmiştir. Kaplama sertliği mikro vikers yöntemi ile 50 gram yük uygulanarak kaplama 
boyunca pompanın değişik bölgelerinden ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlan şekil-5'te 
gösterilmiştir. Sertlik sonuçlarına göre kaplama sertliğinin 360-430 Hv olduğu tespit 
edilmiştir. Kaplama yapılmamış alüminyum gövdeden alınan sertlik sonuçları da 60-105 Hv 
arasında değişmektedir.

2.2 . Pompaların Test Edilmesi
Kaplanmış pompalar şekil 6’da gösterilen pompa test düzeneğinde 800 devir/dak hızla 
çalıştırılmıştır. Kaplama yapılmış pompaların testi sırasında kullanılan yağ SiCb tozlan ile 
kirletilmiştir. Kaplama yapılmış pompalar ile kaplama yapılmamış pompalar, kirli yağ ile 
çalışan sistemden sökülerek, temiz yağda 1000 devir/dak hızla çalıştırılmış ve performans 
değerleri alınmıştır. Test sırasında sistemdeki kirli yağ sıcaklığı 75±5 °C ve sistem basıncı 10 
bar olarak ayarlanmıştır.

ELEKTRİK PALETLİ
TAHRİK POMPA
MOTORU

Şekil 6. Kaplama yapılan ve yapılmayan paletli pompaların ömür testi yapıldığı kirli yağ test
düzeneği.
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Şekil 7. Kaplama yapılmış ve yapılmamış paletli pompaların kirli yağda testi sonrası alman
performans değerleri.

Şekil -7'de sert eloksal yöntemi ile debî ayar valfı ve yatağına kaplama yapılan pompalar ile 
kaplama yapılmayan pompaların kirli yağda 15 saat ömür testi sonrasında alınan performans 
değerleri gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere kaplama yapılan pompada, basıncın 
artmasıyla ürettiği debi değerindeki düşüş, kaplama yapılmamış pompaya göre çok daha 
azdır. Bu durum kaplama yapılmış pompada debi düşüşüne sebep olacak kadar bir aşınmanın 
henüz gerçekleşmediği göstermektedir. Bunun yanında kaplama yapılmamış pompa, basınç 
altında daha az debi üretir duruma gelmiştir. Bu durum pompada yüksek miktarda aşınmanın 
olduğunu göstermektedir. Şekil-8'de bu durum açıkça görülmektedir. Kaplama yapılmayan 
pompada valf yatağı boyunca mikro çizikler ve aşınmalar açıkça görülmektedir.

Kirli yağda çalışmış paletli pompalara 
'  ait debi ayar valfi yatakları

^  I

"""I

\

Kaplama yapılmış paletli pompa Kaplama yapılmamış paletli pompa

Şekil 8. Kaplama yapılmış ve yapılmamış paletli pompaların kirli yağda ömür testi sonrasında
debi ayar valfı yatağının kesit görüntüleri.
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

A1Sİ10 alaşımından imal edilmiş olan paletli pompaların gövdesinde bulunan debi ayar 
valime ve yatağına sert eloksal yöntemi ile kaplama yapılmıştır. Yapılan kaplama sonrasında 
elde edilen kaplama kalınlığı ortalama 40 pm olup bazı bölgelerde kaplama kalınlığının 
(silisyumca zengin kısımlarda) daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu durum bu bölgelerde 
kaplama sırasında iyon alışverişinin daha yavaş olduğunu göstermektedir.

Sert eloksal yöntemi ile yapılan kaplama sonrasında, kaplamadan ölçülen ortalama 
mikrosertlik değerinin 400 Hv civarında olduğu tespit edilmiştir.

Debi ayar valfı ve yatağına kaplama yapılan paletli pompaların, ömür testleri sonunda 
kaplama yapılmayan pompalara göre ortalama ömürlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

4. KAYNAKLAR

1. Chapter 6 -  Pump types and applications Dennis P. Nolan, P.E., PhD. 20 î 1
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5. International application published under the patent cooperation treaty WO 068101 Al-2007
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İkiz Merdane Döküm Yöntemi ile Üretilen Alüminyum Brazing (Sert Lehim) 
Alaşımlarının Korozyon Davranışlarına Zn Oranının Etkisi

Effect of Zn Content on Corrosion Behaviour of Twin-Rol i Cast Aluminum Brazing Alloys

Cemil Işıksa çan, Mert Günyüz, Cengiz Konya 
Assan Alüminyum San. ve Tie. A.Ş. / Türkiye

-o

ÖZET

Al -  Mn alaşımları, otomotiv endüstrisi içerisinde pek çok değişik brazing uygulamasında fin 
malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelerin tüp malzemesi ile birlikte oluşturdukları 
sistemde, genel sistemi korumaya yönelik korozyona daha eğilimli olması beklenir. Bu 
alaşımlara Zn katkısı ile malzemenin kurban olarak davranması sağlanır. Bununla beraber ikiz 
merdane döküm yöntemiyle üretilen malzemelerde yöntemin doğası gereği merkez hattı 
segregasyonu gözlemlenmektedir ve bu yapısal durumun da alüminyum alaşımının 
elektrokimyasal davranışını etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmada farklı Zn içeriklerine 
sahip Al-Mn alaşımlarında merkez hattının malzemenin genel korozyon direncine etkisi 
incelenmiştir. Zn içeriğinin ve proses parametrelerine bağlı olarak yapıda oluşan merkez hattı 
segregasyonunun etkisi açık devre potansiyeli ölçümü ve tuz püskürtme testi ile 
irdelenmektedir. Ayrıca metalografık incelemeler ve SEM -  EDS analizleri ile mikroyapısal 
etkiler de incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Al -  Mn alaşımları, brazing (sert lehim), korozyon

ABSTRACT
Ai -  Mn alloys are used as fin materials in various brazing applications of automotive industry. With the addition 
of Zn, these materials become more prone to corrosion with respect to tube materials and behave more sacrificial 
to protect whole structure. Centerline segregation (CLS), inherently existing feature of Twin -  Roll Cast 
material, is believed to play a role on electrochemical behavior of aluminum alioys. The aim of this study was to 
reveal contribution of centerline segregation to the overall corrosion behavior of Zn bearing At -  Mn alloys. 
Influence of casting parameters on magnitude of CLS and Zn content of the alloy is correlated with the open 
circuit potential measurements and salt spray test results. Complementary studies that aim to elucidate corrosion 
mechanism operating at the scale of microstructural features was also carried out by employing metallographic 
techniques and SEM -  EDS studies.

Keywords: A1 -  Mn alloys, brazing, corrosion
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1. GİRİŞ

Günümüzde demir dışı metal sektörünü incelediğimizde, artan üretim ve tüketim oranlan ile 
alüminyum metalinin lider durumda olduğunu görmekteyiz. Pek çok kullanım alanında 
alüminyumun, paslanmaz çelik ve bakır gibi geleneksel metallerin yerini aldığını 
görmekteyiz. Alüminyum ve alaşımlarının tüketimindeki belirgin artışın ve kullanım 
alanlarındaki gelişmelerin, bu metalin pek çok iyi Özelliği ile bağlantılı olduğu söylenebilir. 
Hafiflik, ısıl iletkenlik, elektriksel iletkenlik, korozyon dayanımı vs. gibi pek çok özellik 
alüminyum alaşımlarının temel avantajları olarak sayılabilir [1,2]. Özellikle 3003 gibi 
alüminyum alaşımları ısı değiştiriciler gibi pek çok otomotiv uygulamalarında tercih 
edilmektedir.

Levha alüminyum alaşımı üretimi tekniklerinden biri de ikiz merdane döküm yöntemidir 
(TRC). Bu üretim yöntemi yaklaşık 50 yıldır alüminyum sektöründe kullanılmaktadır. Ticari 
TRC alüminyum alaşımları dar bir katılaşma aralığına sahiptirler ve ortalama bir kalınlıkta 
dökülürler [3]. İkiz merdane döküm yönteminde ergimiş metal katılaşmanın gerçekleştiği su 
soğutmalı merdaneler üzerine dökülür ve haddelenir. İkiz merdane döküm yöntemi ile çok 
geniş bir en ve kalınlık aralığında üretim yapılabilir. Bu yöntemin üretim maliyeti geleneksel 
direk döküm yöntemleri İle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Diğer yandan ikiz merdane 
döküm yöntemi kendine has özellikler barındırır. Su soğutmalı merdaneler ile ulaşılan yüksek 
soğuma oranı sayesinde İkiz merdane döküm yöntemi ile üretilen malzemeler hızlı soğumuş 
yüzeylere sahiptirler. Bununla ilişkili olarak, bu malzemelerde merkezlerine nazaran 
yüzeylerde daha küçük boyutta taneler bulunur. Kalınlık boyunca intermetaiiklerin, 
dispersoidlerin ve ötektilc yapıların heterojen dağılımları gözlemlenebilir [4-6].

Alaşım elementlerinin, alüminyum alaşımlarının özelliklerine güçlü etkileri olduğu oldukça 
bilinen bir durumdur. Özellikle, alüminyum bazlı katı çözeltilerde Mn çöziinebilirliğine 
alaşım elementlerinin etkisi araştırılmıştır [7-8]. Fe ve Si elementlerinin diğer elementlerin 
çözüııebilirlİğİni azalttığı ve Cu elementinin aşırı doymuş katı çözeltisinin dağılımını arttırdığı 
bulunmuştur. Çökeltilerin boyutları ve miktarı, mevcut mekanizmalarda alüminyum 
alaşımlarının özelliklerini etkileyebilirler. Grant ve arkadaşları [9], alüminyum alaşımlarının 
korozyonuna Mn, Zr, Fe ve Cu elementi içeren İkincil fazların etkisinin olduğunu 
raporlamıştır. Fakat, 3003 alüminyum alaşımlarının korozyon özelliklerine Zn İçeriğinin etkisi 
çok az oranda incelenmiştir.

Bu çalışmada, üç farklı tipteki modifıye 3003 brazing alaşımının korozyon özelliklerine Zn 
içeriğinin ve tav sıcaklığının etkisi İle döküm parametrelerinin merkez hattı segregasyonu 
oluşumuna etkisi incelenmiştir.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Merkez hattı segregasyonu nihai kalınlıklarda kolaylıkla tespit edilemez ve bu çalışmada 
olduğu gibi haddeleme sonrası ulaşılan daha düşük kalınlıklarda incelemeye olanak tanımaz. 
Homojenizasyon tavlaması boyunca tüm mikroyapısal dönüşümler tamamlanır ve ardından 
merkez hattı segregasyonu kimyasal içerik açısından nihaî kalınlığa kadar değişim göstermez. 
Ancak malzemenin haddeleme yönünde uzaması sebebiyle 100 pm nin altındaki son kullanım 
kalınlıklarına ulaştığında metalografık incelemelerde pratik olarak ayırt edilmesi güçleşir. Bu 
nedenle çalışmalar %60 soğuk haddelenmiş ve farklı sıcaklıklarda tavlanmış malzemeler ile 
gerçekleştirilmiştir. 400 -  600 °C aralığında değişik tavlama işlemleri uygulanmıştır ve bunlar 
yüksek (HT) ve düşük (LT) olarak çalışmada anılmaktadır. Tavlama işlemleri Iaboratuvar tipi 
fırınlarda gerçekleştirilmiştir. Bobinler farklı Zn içerikleri ile ikiz merdane döküm yöntemiyle 
üretilmişlerdir.

Tablo 1. Modifiye edilmiş 3003 alaşımlarının Zn İçerikleri ve tav sıcaklıkları (HZ: yüksek Zn, 
LZ: düşük Zn, Mod: Modifiye)

Alaşım Zn içeriği Tav Sıcaklığı - 
Süresi (°C - h)

3003Mod. LT
3003Mod. - HT
3003LZ LZ LT
3003LZ LZ HT
3003.HZ HZ LT
3003HZ HZ HT

Daha önce belirtilen prosesler ile üretilen malzemelerden 6x5 cm2 örnekler alınmıştır. 
Örneklerin kesitleri metalografık olarak hazırlanmış ve Ascott S120S SWAAT korozyon test 
cihazına yerleştirilmiştir. %5 NaCl çözeltisi korozif sıvı olarak 15 ml/dk akış hızı ile 
kullanılmıştır (Basınç 14 bar’dır). Metalografık olarak parlatılmış malzeme kesitleri EDS 

I ekipmanlı elektron mikroskobu ile incelenmiştir (SEM -  JEOL 5600, EDS — OXFORD
6587).

Ek olarak, ayrı bir tavlama işlemi görmüş set 0.1 mm kalınlığa haddelenmiş ve H24 
kondisyonuna ulaştırılmıştır. Elektrokimyasal potansiyeller VersaSTAT 3 potansiyometre ile 
A S TM G-69 standardı baz alınarak ölçülmüştür. Test çözeltisi 58,5 gr NaCl ve 9 mİ hidrojen 
peroksit ajanı (1 litre için) içermektedir. Ölçülen test alanı 430 mm2 ‘dir. Numuneler aseton 

! ve distile su ile ultrasonik temizleyicide 5 dakika boyunca temizlenmiştir. Referans elektrod
olarak çökelmiş Kalomel elektrot kullanılmıştır.

i Ayrıca 10x10 cm boyutlarında nihai kalınlıkta 3003Mod, 3003LZ ve 3003HZ malzemeleri
%
| hazırlanmış ve 40 gün boyunca tuz püskürtme kabinine yerleştirilerek korozyon görünümü
| incelenmiştir.
I
j

|
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Döküm kalınlığı, döküm hız ve headbox sıcaklığı gini döküm parametrelerinin merkez hattı 
segregasyonuna etkisi ayrıca incelenmiştir. 3003HZ bobinleri daha kaim ve daha düşük hızda 
dökülmüştür (Tablo 2). Döküm kalınlığında numuneler metalografık olarak hazırlanıp optik 
mikroskop ile incelenerek, merkez hattı segregasyonunun büyümesine bu parametrelerin 
etkisinin olmadığının görülmesi amaçlanmıştır.

Tablo 2. Döküm parametreleri setleri (Set A: standart parametreler, Set B: modifıye 
parametreler)

Döküm
Kalınlığı
(mm)

Döküm hızı 
(cm/min)

Döküm
sıcaklığı
(°C)

Set A Düşük Yüksek Yüksek

Set B Yüksek Düşük Düşük

3. İRDELEME

Homojen tav işlemi görmüş 3003HZ numuneleri, 24 saat tuz püskürtme testi sonrasında 
elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Şekil la, intermetalik fazlar ve Zn içeren ana metal ara 
bölgesindeki malzeme kaybım göstermektedir. Malzeme yüzeyinde oluşan korozyon ürünleri 
24 saat sonunda korozyonun başladığını göstermektedir. Şekil lb ’de verilen çizgise! EDS 
analizlerinde intermetalik fazlarının genel olarak Al-(Fe-Mn-Si) ve katı çözeltide Zn içerdiği 
görülmektedir.

■ ¡S i l
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Şekil 1 .a 24 saat tuz püskürtme testi sonrasına 3003HZ numunesinin merkez hattı bölgesinin
SEM görünümleri.
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Şekil 1 .b 24 saat tuz püskürtme testi sonrasında 3003HZ numunesinn merkez hattı 
segregasyonu bölgesinin çizgisel EDS analizi.

LT ve HT olarak anılan tav sıcaklıklarına ek olarak her ikisi arasında uygulanan bir tav 
sıcaklığına maruz kalmış numune seti sonuçlan da mevcut çalışmada irdelenmiştir. Burada 
amaç sıcaklığın merkez hattı segregasyonunun morfolojisi ve kompozisyonuna etkisinin 
görülmesidir.

Şekil 2 ve 3’te farklı Zn içeriği olan ve farklı sıcaklıklarda tav gören numunelerin elektron 
mikroskobu görünümleri verilmektedir. Tav sıcaklığından bağımsız olarak %60 deformasyon 
görüp tavlanmış numuneler incelendiğinde 3003Mod ve 3003LZ numunelerinin 3003HZ’ye 
göre korozyona karşı daha iyi bir performans gösterdiği görülmüştür. 3003LZ ve 3003Mod 
benzer davranış göstermiştir. Genel makroskopik görünüm ve Zn içeren 3003 alaşımına ait 
intermetalik bileşenler ile korozİf medya arasındaki etkileşim de bu incelemeler İle 
uyumludur. İncelenen korozyonun olası mekanizması, Zn katı çözeltisine sahip ana metale 
nazaran intermetalik fazların katodik davranış göstermesi sonucu ana metal -  intermetalik ara
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yüzeyinde meydana gelen korozyon saldırısıdır. Bunun yanında içeriğinde daha az Zıı 
bulunan 30Û3Mod ve 3003LZ alaşımlarında bu durumun çok fazla agresif olmadığı 
görülmektedir.

3003Mod alaşımı Zn içermediğinden dolayı ısı dönüştürücülerde tüp malzemesini korumak 
için kurban davranışı sergilemeyecektir.

laı

.uı . , _ ul)

L_________ L_________
( e )  ( 0

Şekil 2. 96 saat tuz püskürtme testi sonrası farklı sıcaklıklarda tavlanmış farklı Zn içeriğindeki 
malzemelerin 500X elektron mikroskobu görüntüleri (a,b: 3003Mod; c,d:3003LZ; e,f:

3003.HZ)

lal (S)

(c) (d)
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Şekil 3. 96 saat tuz püskürtme testi sonrası farklı sıcaklıklarda tavlanmış farklı Zn içeriğindeki 
malzemelerin 250X elektron mikroskobu görüntüleri (a,b: 3003Mod; c,d:3003LZ; e,f:

3003HZ)
Elektron mikroskobu görüntüleri tav sıcaklığının yüksek oranda Zn içeren 3003HZ alaşımının 
korozyon dayanımına belirgin bir etkisi olduğunu, bunun yanında Zn içermeyen 3Ö03Mod ve 
düşük Zn içeriğine sahip 3003LZ alaşımlarının bundan etkilenmediğini göstermektedir. LT 
sıcaklıklarında gerçekleştirilen tav işlemi 3003HZ alaşımının korozyon direncini HT tav 
sıcaklıklarında tavlanan malzeme ile karşılaştırıldığında kötüleştirmektedir. Merkez hattı 
segregasyonu bölgeleri korozyon için daha öncelikli bölgelerdir. Merkez hattı segregasyonu 
bölgesinde konumlanan intermetalik partikiillerin katodik davranışları tav sıcaklığından öte 
Zn oranıyla daha agresifleşir. Diğer yandan 3003LZ ve 3003Mod alaşımlarının korozyon 
davranışları ara tav sıcaklığına bağlı olarak benzer özellik gösterirler ve elektrokimyasal 
potansiyel ölçümleri bunu destekler (Şekil 4). 3003mod ve 3003LZ alaşımları 3003HZ 
alaşımına göre daha soy davranış göstermektedir.

I -- 3005 i«\ ----- 3003H2İ 50Û3LZ

o cco ıcoc Z'<-o 7 x 0  «soe®
Time iiioc)

(a)
-■ 3003 i •3S05H* İ 2003L2 >

1

£$0 tZQ3 ;o:-p ;
Time iv  içi

(b)
Şekil 4. Yüksek ve düşük tav sıcaklığında İşlem görmüş 3003Mod, 3003LZ ve 3003HZ 

alaşımlarının elektrokimyasal potansiyel ölçümleri.
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0,1 mm kalınlıktaki malzemelerin tuz püskürtme testleri de elektrokimyasal potansiyel 
ölçümleri ile uyumludur. 40 gün sonunda 3003Mod ve 3003LZ alaşımları korozyon işareti 
göstermezken, 3003HZ alaşımı 14 gün sonunda korozyona uğramıştır. Elektrokimyasal 
potansiyel ölçümü ve tuz püskürtme testlerinde kenarları parlatılmış malzemelere tav 
sıcaklığının etkisi belirtilmemektedir.

İkiz merdane döküm yönteminde katılaşma davranışının karakteristiği olarak merkez hattı 
segregasyonunun döküm kalınlığı, döküm hızı ve headbox sıcaklığı ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Düşük hızda ve headbox sıcaklığında (Tablo 2) gerçekleştirilen daha kaim bir 
döküm, merkez hattı segregasyonunun büyüklüğünün azaltılmasında pozitif etki 
göstermektedir (Şekil 5). Daha az makro-segregasyonu içeren geliştirilmiş bir mikroyapı 
korozyona uğraması potansiyel alanların azalması ile ikiz merdane döküm yöntemi ile üretilen 
malzemelerin korozyon dayanımını geliştirmektedir.

(a) (b)
Şekil 5. Döküm kalınlığındaki malzemelerin kesit görüntüleri a) Set A, b) Set B.

4. SONUÇ

Korozyona karşı daha zayıf bölgeler olan merkez hattı segregasyonları ikiz merdane döküm 
yöntemi ile üretilen ve otomotiv endüstrisinde sert lehim kaynağı uygulamalarında kullanılan 
folyo ürünlerinin elektrokimyasal davranışlarında önemli bir rol oynamaktadır. Artan Zn 
içeriği daha negatif elektrokimyasal potansiyel değerlerine neden olur. Yüksek Zn oranı 
varlığında, tav sıcaklığı da intermetalik fazlar ile ana metal arasındaki etkileşimi önemli 
derecede etkiler.

Artan Zn oranı, merkez hattı segregasyonu varlığında 3003 brazİng alaşımlarının 
korozyon dayanımlarına negatif etki yaratmaktadır.
3003Mod alaşımı, 3003LZ ve 3003HZ alaşımına göre daha soy davranmaktadır. 
3003Mod ve 3003HZ tuz püskürtme testlerin benzer davranış göstermektedirler. 
Korozyon dayanımı açısından 3003HZ’ye göre daha başarılıdırlar.
0,1 mm nihai kalınlıkta 3003 Mod ve 3003LZ tuz püskürtme testlerinde 40 gün 
korozyona uğramazken, 3003HZ 14 gün sonunda korozyona uğramıştır.
İncelenen korozyomın olası mekanizması, Zn katı çözeltisine sahip ana metale nazaran 
intermetalik fazların katodik davranış göstermesi sonucu ana metal -  intermetalik ara 
yüzeyinde meydana gelen korozyon saldırısıdır.
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- %60 deformasyon sonrası, tav sıcaklığı 3003HZ alaşımının korozyon dayanımını
etkilerden, 30Ö3Mod ve 3003HZ bundan etkilenmemektedir. Nihai kalınlıkta bu etki 
Ölçülememektedir.
Döküm parametrelerinde yapılan değişikliklerin merkez hattı segregasyonunu azalttığı 
ve bunun da mevcut korozyon dayanımına pozitif etki ettiği görülmüştür.
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Production und Characterization of Ab~()T Matrix Carbon Fiber Texture Reinforced Composites
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ÖZET

Metaİ matriksli kompozitler özelliklerinin değişik güçlendirme takviyeleri ile modifiye 

edilebilmeleri sebebiyle özellikle son yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. Diğer pek çok 

metalin yanı sıra kendine has özellikleri ile alüminyum uzay ve askeri uygulamal için oldukça 

iyi bir adaydır. Bu çalışmada, Al 7075 alaşımı matriks malzemesi, karbon fiber kumaşlar ise 

güçlendirme takviyesi olarak kullanılmıştır. Farklı sayılardaki karbon fiber kumaşlar 

alüminyum matrikse dikey sıkıştırmak döküm yöntemi ile eklenmiştir.. Fiberlerin pozisyonu 

ve dağılımının karakterizasyonu için optik mikroskop kullanılmıştır. Mekanik özellikleri 

incelemek amacıyla sertlik ölçümü yapılmış ve 3 nokta eğme testi uygulanmıştır.

A nahtar kelim eler: Al 7075, Karbon Fiberler, Sıkıştırmak Döküm.

ABSTRACT

Metal matrix composites (MMC) attact wider attention in the last decades, since their 

properties can be modified with different reinforcing agents. Besides many other metals, 

aluminum with its distinctive properties is a good candidate for space and military 

applications. In this study, A1 7075 was used as the matrix and carbon fiber layers were used 

as the reinforcing agent. The different number of carbon fiber layers were introduced to the AI 

matrix by the vertical squeeze casting method and then the composite was heat treated 

according to T6 route. SEM was used to characterize the distribution and position of fibers. In 

order to investigate mechanical properties, hardness measurements, 3 point bending test and 

tension test were applied.

Keywords: A! 7075, Carbon Fibers, Squeeze Casting.
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GİRİŞ

Günümüz teknolojisinde kompozit malzemeler oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

yönelim kompozit malzemelerin istenilen şekilde modifiye edilmesi iie mühendislik 

uygulamalarına adapte edilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin yuvarlak şekilli 

güçlendirme elemanları kullanılan bir kompozit malzeme için dayanım değeri daha çok 

matrikse bağlı durumdayken, fiber şeklindeki güçlendirme elemanları yük taşıma özellikleri 

sayesinde dayanımı arttırmaktadır. Fakat bu özellikler her zaman izotropik olmamaktadır. 

Yuvarlak şekilli elemanlar dayancı her yönde arttırabilirken, belirli bir yönde güçlendirme 

isteniyor ise o yönde fiber kullanımı ile istenen Özellik sağlanabilmektedir [1], Kompozit 

malzemeler matriks malzemesine göre metal matriksli, seramik matriksli ya da polimer 

matriksli olarak sınıflandırılabilirler [2], Metal matriksli kompozit malzemeler matriksi 

oluşturan malzemeye göre daha yüksek spesifik modül, spesifik dayanım, yüksek 

sıcaklıklarda daha uygun davranış, daha düşük termal genişleme katsayısı ve daha iyi aşınma 

rezistansına sahiptirler [3]. Metal matriks kompozitlerde kullanılan güçlendirme elemanları 

İse fiberler, sürekli olmayan fiberler, viskerler, teller ve parçacıklar olmak üzere beş ana 

kategoriye ayrılabilir. Fiberler, uzunluğun çapa olan oranının büyük olması ile stress 

aktarımına olumlu yönde etki sağlanması, keskin köşelere uygulanabilmesi ve çeşitli 

yöntemlerle üretilebilmesi sebebiyle en yaygın kullanılan güçlendirme elemanıdır [3,4], Metal 

matriksli kompozit malzemeler yaygın olarak döküm ya da toz metalürjisi metodlarıyla 

üretilir. Toz metalürjisi klasik olarak metal tozlarının güçlendirme elemanları ile 

karıştırıldıktan sonra şekillendirilmesi ve sinterlenmesini içerirken, döküm ile üretim parçacık 

ya da fiberlerin erimiş metal içerisine yayılması ile gerçekleşir. Şu an için kullanılan en 

yaygın metod erimiş metal içerisine fiberlerin basınç altında infıltre edilmesidir. Basit 

geometriler için direk sıkıştırmak döküm, daha kompleks şekiller için ise indirek sıkıştırmak 

döküm metodları mevcuttur [5]. Bu çalışmada, AL 7075 alaşımı matriks malzemesi ile 

karbon fiber kumaşlar kullanılarak metal matriksi kompozit elde edilmiştir. Karbon fiber 

kumaşların alüminyum matrikse infiltrasyoııu için direk sıkıştırmak döküm metodu 

kullanılmıştır. Kullanılan alaşımın kimyasal içeriği spektrometre ile kontrol edilmiştir. Fiber 

yüzeylerinin ıslanma özellikleri optik mikroskopla kontrol edilmiş, mekanik özellikler 3 nokta 

eğme ve sertlik ölçümleri ile karakterize edilmiştir.
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DENEYSEL PROSEDÜR

Metal infıltrasyonu için iki farklı prosedür uygulanmıştır. İlk yöntemde, öncelikle sıvı metalin 

döküleceği kalıp ısıtılmıştır. İndüksiyon ocağında eritilen 7075 alaşımı 75 Ton basınç altında 

kalıba dökülmüş ve sıkıştırmak döküm uygulanmıştır. Daha sonra kalıp açılmış, karbon fiber 

kumaş, üzerine sıvı 7075+l%Mg alaşımı dökülüp 75 Ton basınç altında sıkıştırılmış metalin 

üstüne koyulmuş ve tekrar ısıtılmaya başlanmıştır. İsıtılan metal ve karbon fiber kumaş 

üzerine sıvı 7075 alaşımı koyulmuş ve sıkıştırmak döküm İşlemi bir kez daha uygulanmıştır. 

Diğer yöntemde ise ilk kısım aynen uygulanmış, elde edilen parça grafit bir potanın içinde 

630 °C sıcaklıkta 3 saat boyunca basınç altında bekletilmiştir.

Şekil 1. a) 7075 matriksli carbon fiber kumaş takviyeli metal esaslı kompozit geliştirme 

deneylerinde kullanılan 100 Ton kalıp kapatma ve 75 Ton sıkıştırma yapabilen çift pistonlu 

hidrolik presin görünümü, b) Sıcak iş H13 takım çeliği kalıp c) Sıvı metalin kalıp içerisine 

fiber kumaş üstüne dökümü d) kalıp kapatılması e) 75 Ton basınç uygulanması.
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DEĞERLENDİRME

Kullanılan alaşımın spektrometre ile alman elemental analizi Tablo l ’deki gibidir. 

Tablo 1. Kullanılan 7075 alaşımın kimyasal analizi.

Element Al Si Fe Cu Mg Zn Cr

% 88,7 0,359 0,249 1,70 2,86 5,41 0,244

Üretilen kompozit malzemelerin bir kısmı yeterli ıslanma gerçekleşmediği için birbirine 

bağlanmamış, bu yüzden de numune almak için kesilirken parçalarına ayrılmıştır. Bu yüzden 

de iki yöntem için de en önemli ve başarılması amaçlanan kriter metalin fiberler arasındaki 

infıltrasyonudur. Bu bağlamda her iki yöntem ile elde edilen kompozitler için mikroskopik 

inceleme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil l . ’de verilmiştir.

Şekil 2.’de de görülebileceği üzere metal iııfîltrasyonu bazı alanlarda gerçeklemiş ve sıvı 

metal fiberler arasına geçmiştir, özellikle ikinci yöntem ile elde edilen kompozitlerde fiberler 

arasındaki teksttir farkı belli olmaktadır. İki yöntem ile de kısmı olarak metal infıltrasyonu 

gerçekleştirilmiş ama kompozitin genelinde aynı başarı sağlanamamıştır

Sertlik ölçümleri ortadaki fiber kısmına doğru yaklaşarak, 0.5 kg kullanılarak yapılmıştır. İlk 

metod ile üretilen kompozitlerde fiber malzemeye yaklaştıkça sertlik değerlerinde herhangi 

bir değişim olmamıştır, fiber malzemenin olduğu bölgeden ise yeterli infıltrasyon olmadığı ve 

bole çok yumuşak olduğu için çok yakından sertlik alınamamıştır. i
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Şekil 2. Sıkıştırma döküm sonucu elde edilen kompozitördeki matriks içindeki farklı 

yönlerdeki fiber görüntüleri (a) ve (b) birinci yöntem, (c) ve (d) ikinci yöntem.
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Şekil 3. Sertlik dağılım grafiği
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Alınan sertlik değerlerinin ortalaması 107 VH’dir. İkinci metod ile üretilen ve infıltrasyonun 

daha başarılı olduğu numunede ise fiber bulunan bölgenin çok yakınından dahi ölçüm 

alınabilmiştir. Alınan sertlik değerlerinin ortalaması 92 VH’dir. Fiber bulunan bölgede sertlik 

değerleri matrix alanına göre daha düşük çıkmıştır. Sertlik değerleri Şekil 3 .’deki grafikte 

gösterilmiştir. İkinci yöntem ile İnfıltrasyon gerçekleştirilen bölgedeki sertlik değeri, ilk 

yönteme göre daha yüksektir, çünkü fiber İle matriks tek bir yapı oluşturabilmişlerdirS nokta 

eğme testi ilk yöntem ile elde edilen kısmı ıslanmış numuneye uygulanmıştır. Elde edilen 

numune yüzey çatlaklarından kurtulmak amacıyla zımparalanmış ve parlatılmıştır. Numune 

940 kg yük altında kırılmış, hesaplamalar 165 MPa bükülme dayanımı bulunmuştur.

Bu çalışmada 7075 alüminyum matriksli karbon fiber İle güçlendirilmiş metal matriksli 

kompozit üretilmesi amaçlanmıştır. Uygulanan metod ile kısmı infıltrasyon gerçekleştirilmiş 

olup ilerki çalışmalarda kalıp ve döküm sıcaklıkları, sıvı metalin infıltrasyon sırasında basınç 

altında bekleme süresi gibi parametreler değiştirilerek yöntemin tam ıslatma elde edilmesi 

amacı ile iyileştirilmesi hedeflenmektedir
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Türkiye Alüminyum Sektörünün 2023 Projeksiyonu

2023 Projections of Turkish Aluminium Sector 
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ÖZET
Ülke olarak, Cumhuriyetin İlanından 100 sene sonra 2023 yılı için yeni hedefler 
belirlenmiştir. Bu çalışmada konulan 2023 hedeflerine ulaşmada alüminyum sektörünün 
katkısı ve durumu İncelenmiştir. Gelişmekte olan ülkeler arasında alüminyum sektörünün en 
hızlı geliştiği ülkelerden biri olan Türkiye ne yazık kİ doğal kaynaklar ve enerji kaynakları 
açısından çok zengin bir ülke değildir. 2012 itibari ile 1 milyon ton üzerine çıkan alüminyum 
üretimi hammadde açısından %90 dışa bağımlıdır. Bu durum alüminyum üreticilerini 
gelecekte sıkıntıya düşürme açısından oldukça riskli olup ülke içinde alüminyum hammadde 
üretim olanakları ve ihtimalleri değerlendirilmiş ve alüminyum sektörünün gelecek 
projeksiyonu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Alüminyum Sektörü, Alüminyum Kullanma, Gelecekte Alüminyum 

ABSTRACT
As a country, Turkey has been recently assigned new targets to meet after 100 years of first proclamation of the 
republic. In this study the support and situation of Turkish aluminum industry has been evaluated. In the 
developing countries the Turkish aluminium business is one of the fastest growing sector, however Turkey is 
unfortunately is not rich country in terms of natural and energy resources. Turkish aluminium production which 
over 1 billion ton for 2012 year, is 90% depended to the export for the primary aluminium. This situation İs 
highly critical for the producers in future hence the possibilities of producing primary aluminium in the country 
has been evaluated and future projection of the sector has been derived.

Keywords: Turkish Aluminium Sector, Aluminium Usage, Aluminium in Future

Î.GİRİŞ
Türkiye CumhuriyetiTiin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı için ülke olarak bazı ulaşılması 
gereken hedefler konulmuş ve bu hedeflerin içinde en önemlilerinden bir tanesi de ekonomik 
hedefler olarak belirlenmiştir. Örneğin 2023 yılı içinde 500 milyar dolarlık ulaşılması gereken 
bir ihracat hedefi bulunmaktadır. Bu ihracat hedefini gerçekleştirmekte diğer sektörler ile 
birlikte alüminyum sektörüne de önemli bir görev düşmektedir. Bu çalışmada alüminyum 
sektörü iiç aşamada incelemiştir. Bu üç aşama sırasıyla; birincil alüminyum üretim aşaması 
(ana hammadde), ara mamül üretim aşaması ( yassı mamül, ekstrüzyon, döküm, dövme gibi 
sektörler) ve üçüncü aşama olarak da son mamül üretim aşamasıdır (alüminyum eşya, kapı, 
doğrama, ambalaj, otomobil parçası gibi). Bu üç aşamada da ana üretim girdileri içinde yer 
alan insan kaynağı, enerji ve hammadde kaynaklan ayrı ayrı incelenmiş ve katma değer 
oranlan ve ithalat bağımlılıkları incelenmiştir.

2.MEVCUT DURUM

2.1.Demografik Yapı
Dünya nüfusu ile ilgili önümüzdeki yıllar için tahminler Şekil I sde gösterilmiştir. Çin ve 
Hindistan’ın nüfus artışları dünyanın diğer bölgeleri İle karşılaştırıldığında büyük bir hızla 
artış göstermektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin nüfusunun en yüksek değerine 
ulaşacağı ardında bir düşüş İçine gireceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık Hindistan 
nüfusu için 2050 yılına kadar artış öngörülmektedir. Uzmanlar tarafından 2050 yılı dünya 
nüfusu için kritik bîr dönem olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde dünya nüfusunun 9
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milyar kişiye ulaşacağı ve mevcut besin kaynaklarının dünya nüfusunun ihtiyaçlarını 
karşılamaya yetmeyeceği öngörülmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl İçinde dünyada 2 
milyardan fazla insan kritik gelir seviyesinin üzerine çıkıp, dünya ekonomisini etkileyen 
önemli faktörlerden biri olacaktır. Dünyada şehirleşmenin hızla artacağı ve şehirleşme oranını 
etkileyecek en önemli ülkelerin başında yine Çin ve Hindistan olması beklenmektedir.

HİNDİSTAN

ÇİN

USA

BREZİLYA
RUSYA
ALMANYA

1900 1BSG 2000 2050
6-7 MİLYAR 9 MİLYAR

Şekil 1: Dünya nüfus artışının ülkelere göre gelecek tahminleri.[1 -2]

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyar kişi olması beklenmektedir. Şekil 2 ’de gösterildiği 
gibi nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93 milyar kişi ile bu 
yılda alacaktır. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 yılında 89 milyar kişi 
olması beklenmektedir. Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oram 2023 yılında %10’a 
yükselecektir. Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde Türkiye 
nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. 2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve 
üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı %7,5’tir. 2023 yılma 
gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, yükselecektir. 2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 
34 yaşın üzerinde olacaktır. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2012’de 30,1 iken 2023’te ise 
34’e çıkacaktır. İstanbulTm nüfusu 2023 yılında Tablo Tde gösterildiği gibi 16,6 milyon 
olacaktır. 2023‘te, 60 ilin nüfusu artarken 21 ilin nüfusu azalacaktır. Nüfusu en fazla olan dört 
ilin sıralamasında bir değişiklik olmayacaktır. Ankara’nın nüfusu 5,9 milyona yükselirken 
İzmir’in nüfusu 4,4 milyon, Bursa’nın nüfusu 3,1 milyon olacaktır. 2012’de en büyüle beşinci 
il olan Adana’nm yerini 2,6 milyonluk nüfusu İle Antalya alacaktır.
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Şekil 2: Türkiye nüfusunun gelecek yıllardaki artış senaryosu. [3-4]
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Tablo 1: Nüfusu bir milyon üzerinde olacağı tahmin edilen şehirlerin ortalama yıllık büyüme

Şehir 2012 2023 Ort. B üyüm e % Şehir 2012 2023 Ort. Büyüm e %
İstanbul 13 854740 16 568 500 16.3 Hatay 1 483 674 1 590 824 6.3
Ankara 4 965 542 5 927 209 16.1 Kayseri 1 274 968 1 488 752 14.1
İzmir 4 005 459 4 405 279 8.6 Manisa 1 346 162 1 370 823 1.7
Bursa 2 688171 3 073 486 12.2 Samsun 1 251 722 1 242 365 -0.7
Antalva 2 092 537 2 626 299 20.7 Balıkesir 1 160 731 1 184 375 1.8
Şanlıurfa 1 762 075 2 339 322 25.8 Van 1 051 975 1 183 062 10.7
Adana 2 125 635 2 286790 6.6 K.maraş 1 063 174 1 104 876 3.5
Gaziantep 1 799 558 2257  278 20.6 Tekirdağ 852 321 1 073 331 21.0
Konya 2 052 281 2175  214 5.3 Aydın 1 006 541 1 062 288 4.9
Kocaeli 1 634 691 1 983 591 17.6 Sakarya 902267 1 025 905 11.7
Diyarbakır 1 592 167 İ 842 923 13.3 Denizli 950 557 1 001 981 4.8
Mersin 1 682 848 1 809 508 6.6 Topi. Nüfus 75 627 384 84 247 088 9.8

2.2.Enerji Kaynaklan
Türkiye elektrik üretiminin enerji kaynaklarına göre ve yıllara göre değişimi Şekli 3’de 
gösterilmiştir. Son yıllarda artan elektrik ihtiyacı Özellikle doğal gaz ve katı yakıt (kömür) 
çevrim santrallerine yapılan yatırımlarla karşılanmış ve hidro-elektrik santrallerinin üretilen 
elektrik enerjisi içindeki oranı hızla düşmüştür, 2012 İtibarı ile hidro-elektrik santrallerinin 
elektrik üretimine katkısı %23, doğal-gazın %45, kömiir-linyitin %30 civarında olmuştur. 
Ülkenin artan nüfusu, şehirleşme hızı ve kişi başı tüketilen elektrik enerjisine olan ihtiyacın 
hızla artması önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla enerji üretimi için gerekli yatırımların 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak görünen o kİ Önümüzdeki 10 yıl içinde artan elektrik 
gereksinimi karşısında dışa bağımlılığın artacağı kesin görülmektedir.

Şekil 3: Kaynaklarına göre Türkiye elektrik üretiminin yıllara göre değişimi.[5,6]

Günümüz elektrik üretimi kaynaklan açısından incelendiğinde hemen hemen yüzde yüz dışa 
bağımlı doğal gaz en büyük kısmı kapsamaktadır. Ayrıca katı yakıtlı enerji santrallerinde de 
yerli linyit ve taş kömürü yanı sıra ithal kömür kullanımı da azımsanmayacak miktardadır. 
Günümüzde yaklaşık olarak elektrik üretiminin %  65’İ ithalata dayalı üretim olup bunun 
gelecek 10 yıl içinde de daha iyiye gideceği beklenememektedir. Önümüzdeki 10 yıl içinde 
elektrik İhtiyacının bugünkü değerinin iki katma çıkarak 500,000 GWh değerlerine çıkacağı 
tahmin edilmektedir.
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Şekil 4: Türkiye elektrik enerjisinin tüketim sahalarına göre yıllar içinde değişimi. [5,6]

Şekil 4 ’de ülkemizde tüketilen elektrik enerjisinin kullanım sahalarına göre dağılımı 
gösterilmiştir. En yüksek elektrik tüketim sahalarının konut ve sanayi olduğu görülmektedir. 
Avrupa ile karşılaştırıldığında taşımacılık sahasında elektrik enerjisinin hemen hemen hiç 
kullanılmadığı, ülkemizin tamamen daha verimsiz olan petrole ve dolayısıyla İthalata bağımlı 
olduğu görülmektedir. Ayrıca ülke için katma değer oluşturan sanayi kısmının da oran olarak 
daha yüksek olması beklenir.

2.3.Boksit Rezervleri ve Birincil Alüminyum Üretimi
Alüminyum dünyada bileşik (alüminyıım-oksit) halinde bulunur. En önemli hammaddesi 
boksittir. Dört ton boksitten bir ton alüminyum elde edilmektedir. Birincil a lü m in y u m  
üretiminin ana hammaddesi olan boksit rezervleri ile ilgili çok detaylı bilgi bulunmamasına 
karşılık Seydişehir Alüminyum tesisleri bölgedeki boksit madenlerinden kendi İhtiyacım 
karşılamaktadır ve yılda yaklaşık olarak 500,000 ton boksit çıkarılmaktadır. Ülkemiz 
değerlendirilebilir zengin boksit madeni açsından bor madeni gibi pek şanslı değildir. Dünya 
bor rezervlerinin yaklaşık % 63’ü Türkiye’de olmasına karşılık boksit açısından sadece %  
0,3’ü ülkemizde yer almaktadır. Ülkemizdeki boksit rezervleri 68 milyon ton olarak tahmin 
edilirken dünya boksit rezervlerinin 28 milyar ton civarında olduğu öngörülmektedir. [7-11 ]

h u r d a  
M.uMHmm 
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Şekil 5: Birincil alüminyum ve hurda alüminyum üretim ve yeniden ergitme aşamalarında 
dünya ortalamaları İle enerji kullanım miktarları.
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Birincil alüminyum üretim ve alüminyumun yeniden ergitilmesi aşamalarında harcanan eneıji 
miktarlarının dünya ortalamaları Şekil 5 ’de gösterilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere birincil 
alüminyum üretim aşaması enerji endeksli bir üretim olup, eneıji kaynaklarında da yüksek 
oranda dışa bağımlı olan Türkiye İçin çok uygun bir aşama değildir. Oysa ikincil 
alüminyumun ergitilme aşaması enerji açısından oldukça verimli olup, enerji deposu olarak 
adlandırılan alüminyumun mükerrer kullanımından tasarruf sağlamaktadır.

Türkiye alüminyum sektörü için en önemli konulardan bir tanesi sektörün ne yönde ve nasıl 
büyüme gerçekleştireceğidir. Son yıllarda üzerinde en çok durulan alüminyum 
hammaddesinde yüzde yüze yakın dışa bağımlı olma ve yerli birincil alüminyum üretim 
tesislerine yatırım yapılması konusudur. Birincil alüminyum üretim aşamaları ve önemli 
maliyet kalemleri Şekil 6 ’da gösterilmiştir. Şekilden görüleceği gibi birincil alüminyum 
üretiminde en büyük iki maliyet kalemi enerji ve hammaddedir.

Ülke olarak elektrik enerji üretiminde %65 dışa bağımlı olduğumuz ve boksit rezervlerimizin 
de yeterli olmadığı göz önünde bulundurulduğunda birincil alüminyum üretiminin fizıbıl 
olmadığı açığa çıkmaktadır. Ayrıca Önümüzdeki on yıl içinde açığa çıkacak elektrik enerjisi 
ihtiyacı açığı ve Türkiye’nin bugünkü talebini karşılayacak birincil alüminyum üretim tesisi 
İçin yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırımın zorluğu düşünüldüğünde bu yatırımın yapılma 
ihtimalini azaltmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki on yıl içinde Türkiye alüminyum 
sektörünün büyümesinin yarı mamiil ve/veya son mamiil aşamalarında olma zorunluluğu 
doğmaktadır.

300

700

BOKSİT MADENİ RAFİNASYON ELEKTROLİZ
BİRİNCİL ALÜMİNYUM ÜRETİM AŞAMALARI

Şekil 6: Birincil alüminyum üretim aşamalarında operasyonel ana maliyet kalemlerinin 
dağılımı. 1995 yılı verileri ve dünya ortalamaları üzerinden hazırlanmıştır.[7-11 ]
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Şekil 7: Birincil ve ikincil alüminyumların birlikte kullanılması halinde ortalama maliyetin 
hesaplanması.

Alüminyum hammadde maliyeti Şekil 7 ’de gösterildiği gibi, boksitten elde edilen birincil 
alüminyum maliyeti ile geri dönüştürülen alüminyum maliyeti ve bunların kullanım 
oranlarına bağlıdır. Türkiye için birincil alüminyum değeri hemen hemen tamamı ithal 
olduğundan direkt olarak borsa fiyatlarına bağlıdır, ancak geri dönüşüm gerçek maliyeti 
alüminyumun toplama ayrıştırma ve yeniden ergitilme maliyetlerine bağlıdır. Borsa fiyatının 
değişmesi ve alüminyum hurdanın toplanması ve ayrıştırma zorluğu bazen birincil fiyatına 
yaklaşmakta ve hatta geçebilmektedir. Bu durumda geri toplama ve ayrıştırma firmaları bu 
yüksek orandaki toplama ve ayrıştırma işlemini yapmamaktadır. Genellikle Şekil 7 ’de 
görüldüğü gibi optimum oranda geri toplama ve ayrıştırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Ancak ülkemizde kayıt dışı ekonominin varlığı bu oranı biraz daha saptırabilmektedir. 
Ülkemiz için gelecek on yıl içinde artan rekabet ortamı ve daralan kar marjları karşısında 
alüminyumun geri kazanılması oldukça önemli bir operasyon olacaktır.

2.4.Dünyada Alüminyumun Durumu
Şekil 8’de görüldüğü gibi alüminyum kullanımı diğer metallere göre çok daha yüksek bir 
hızla artış göstermektedir. Bu artışın temelde üç ana sebebi bulunmaktadır. Bir tanesi 
alüminyum mekanik ve fiziksel özellikleri nedeniyle kolaylıkla alternatif malzemeler ile yer 
değiştirilebilmekte bazı durumlarda da alternatifi bulunmamaktadır. İkinci ana sebep, artan 
dünya nüfusu ve artan talepler karşısında dünyadaki bulunurluluğu nedeniyle her zaman 
ihtiyacı karşılayacak alüminyum miktarı yer kabuğunda mevcuttur. Üçüncü sebep ise artan 
çevre kirliliği, ısınan dünya gibi konuların getirdiği çevre koruma mevzuatları nedeniyle geri 
dönüşüme en kolay cevap verebilecek bir malzeme olmasıdır. Bu nedenle 2023 itibarı ile 
dünya alüminyum ihtiyacının bugünkü değerini ikiye katlayacağı tahminleri yapılmaktadır. 
Ayrıca dünyada artan metalik alüminyum stoklarının zaman içinde alüminyum fiyatlarım 
daha da rekabetçi bir hale getireceğini göstermektedir.

ALUS'OS

Oturum j Session; Alüminyum Pazarı ve Ticareti //Aluminium Market i ALUS’06



ALUS'06 ■ 6. Alüminyum Sempozyumu • 6£h Aluminium Symposium 2013 İstanbul

co
LU
O
LU
LU

O
O
CÛ

Şekil 8: Dünyada en çok kullanılan metallerin karşılaştırmalı büyüme oranlan [12].

2.5.Türkiye Alüminyum Sektörü
Şekil 9’da görüldüğü gibi alüminyum ithalatında en büyük miktar ve değeri birincil 
alüminyum oluşturmaktadır. Borsa İle belirlenen birincil alüminyum fiyatı, alüminyum ithalat 
kalemleri arasında ikincil alüminyumdan sonra en düşük fiyatlı kalemdir. Bu nedenle toplam 
ithalat miktarı 1,135,682 ton olmasına karşı değer olarak 2,99 milyar dolara denk gelmekte. 
Oysa Şekil 10’da görüldüğü gibi ihracat miktarı 584 bin ton olmasına karşılık 2,2 milyar 
dolara ulaşmakta [13-14]. İhracat kalemleri içinde ağırlıklı olarak son veya yan mamuller yer 
aldığında katma değer olarak çok daha yüksek bir ortalama elde edilmektedir. İhracat içinde 
en büyük kalemler yarı ınamül konumunda olan yassı ve ekstriizyon ürünleri yer almaktadır. 
İhracat içinde katma değeri en yüksek kalem “diğer” adı altında ağırlıklı son mamülleri içeren 
bölüm, en düşük kısım ise hurda kaleminden oluşmaktadır. İthalat kalemleri içinde birincil 
alüminyumdan sonra en yüksek miktarı yassı ürünler oluşturmaktadır. Bunun da ülkemizdeki 
sıcak hadde eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Şekil 9: 2012 Yılı Türkiye alüminyum ithalatının ürün çeşidine göre mıktarsal (a) ve değer 
(b) olarak dağılımları.[13-16]
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Şekil 10: 2012 Yılı Türkiye alüminyum ihracatının ürün çeşidine göre miktarsal (a) ve 
değer(b) olarak dağılımları.[13-16]

2012 yılı Türkiye alüminyum ithalat kalemleri Şekil 11 ’de katma değere ve büyüklüğe göre 
sıralanmıştır. En büyük ithalat kalemini birincil alüminyum oluşturmaktadır. Aynı mantık ile 
Şekil 12’de Türkiye alüminyum ihracat kalemleri gösterilmiştir. En büyük katma değerli 
ürünlerin son ürün veya son ürüne yakın kalemler olduğu görülmektedir. Ancak en büyük 
kalemleri yine birer yarı-mamiil olan sırasıyla ekstrüzyon, yassı, folyo ve iletken ürünlerinin 
oluşturduğu görülmektedir.
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2012 YILI TÜRKİYE ALÜMİNYUM İTHALTINDA 
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Şekil 11: 2012 yılı Türkiye alüminyum ithalatında katma değere ve büyüklüğe göre dağılım.
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Şekil 13: Yıllar itibarı ile Türkiye alüminyum hareketlerinin dağılımı.
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Türkiye alüminyum hareketleri incelendiğinde Şekil 13’de görüldüğü gibi en yüksek 
miktarlar alüminyum hammadde ithalatı olarak göze çarpmaktadır. Alüminyum hammadde 
ithalat kalemi içinde birincil alüminyum ( 2012 yılında 933,532 ton) ve ikincil alüminyum 
(hurda alüminyum) yer almaktadır. Yarı-mamül olarak tanımlanan alüminyum ürünler 
arasında ekstrüzyon, yassı, folyo ve iletkenler bulunmaktadır. 2012 yılı İtibarı ile 417,000 ton 
civarında yarı-mamül ihraç edilmiş durumdadır. Toplam 2012 yılı ihracatı son mamuller dahil 
2,2 milyar dolar değerinde ve 584,240 ton olarak gerçekleşmiştir.[13-16] Yine yarı mamul 
sınıfında ihracatında güçlü olduğumuz, yassı alüminyum, folyo ve İletken gibi ürünler ithal 
edildiği görülmektedir. Yassı üründe ülkenin en büyük eksiği sıcak hadde mamülü 
olduğundan bu ithalat kalemi oldukça yüksektir.

3.DEĞERLENDİRME

Ülke olarak alüminyum sektöründeki en yüksek üretim ve ihracat kalemleri, yarı mamül adı 
altında adlandırılan döküm, ekstrüzyon ve yassı ürünler yer almaktadır. Örnek olarak birincil 
alüminyumdan başlayarak son ürün olarak alüminyum doğrama (kapı pencere, cephe gibi) 
üretim aşamalarının ana maliyet kalemleri dağılımları Şekil 14’de gösterildiği gibi 
karşılaştırılmışım. Birincil alüminyum üretiminde en yüksek maliyet kalemleri enerji ve 
hammadde (alümina) olurken yarı mamül üretim aşamalarında (bilet döküm, ekstrüzyon, 
kaplama) ana maliyet kalemi alüminyum hammaddesinin kendisi olmaktadır. Bu da 
alüminyum sektörünün fmans kaynağı probleminin temel nedenlerinden biridir. Son-mamül 
kısmında da ürün türüne göre bazen yardımcı hammadde kalemi değişkenlik gösterebilmekle 
birlikte diğer üretim aşamalarından farklı olarak işçilik kalemi oldukça yüksek oranda olduğu 
göze çarpmaktadır.

PRİMEfl ALÜMİNYUM E1İÜ.EÎ DOKUM EKSTRÜZYON ELOKSAL KAPLAMA KAP] PENCERE DOĞRAMA

ALÜMİNYUM ÜRETİM AŞAMALARI

Şekil 14: Birincil alüminyum üretiminden son mamüle kadar üretim aşamalarında 
operasyonel maliyet kalemlerinin yüzdesel dağılımı.
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Şekil 15: Bir ton alüminyum başına birincil alüminyum üretiminden son mamule kadar 
üretim aşamalarında operasyonel maliyet kalemlerinin dağılımı.
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Şekil 16: Türkiye kişi başı alüminyum kullanım miktarı ve toplam alüminyum kullanım 
miktarlarının geçmiş veriler ışığında 2023 yılı tahminleri.
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Aynı karşılaştırma bir ton alüminyum başına harcanan maliyet kalemleri ile yapıldığında 
Şekil 15’de görüldüğü gibi sırasıyla her bir üretim aşamasında, hammadde oranı sürekli 
artmaktadır. Bunun sebebi, her üretim aşaması sonunda hammadde yeni katma değerle bir 
sonraki aşamaya geçmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak Şekil 15’den görüldüğü gibi işçilik 
oranlarının da eksponensiyel artış gösterdiği görülmektedir. Bütün üretim aşamaları içinde 
işçilik kaleminin en yüksek olduğu aşama son-mamül üretim aşamasıdır. Enerji ve hammadde 
de dışa bağımlı olan Türkiye için en büyük kaynak olan genç ve yüksek işgücü potansiyelinin 
bu üretim aşamalarında değerlendirilmesi katma değeri yüksek ürünlere yöneliıımesi ve cari 
açığı azaltıp kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla(GSYH)’nm artmasını sağlayacaktır.

Şekil 16’da 2004 ve 2012 yılları arasında Türkiye alüminyum kullanım miktarı ve kişi başı 
alüminyum kullanım değerleri gösterilmiş ve 2023 yılı projeksiyonları yapılmıştır. Şekil 2 ’de 
verilen nüfus artış tahminleri kullanılarak 2023 yılında Türkiye de kullanılacak alüminyum 
miktarı 1,450,000 ton civarında hesaplanmıştır. Kişi başı alüminyum kullanım oranlan 
geçmiş yıllardaki artış oranları göz önünde bulundurulduğunda 17,5 kgAl/kişİ değerine 
ulaşılmaktadır. Elde edilen bu değer aynı zamanda Türkiye kişi başı GSYH artış değerleri göz 
önünde bulundurulduğunda doğru orantılı olduğu görülmektedir. Avrupa ortalaması ile 
karşılaştırıldığında 2023 için yapılan projeksiyon değerinin bugünkü değeri ile hala oldukça 
düşük kaldığı görülmektedir. Türkiye’nin hızla şehirleşmesi, göreceli olarak genç bir nüfusa 
sahip olması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda bu değerin aşılma ihtimalinin çok 
yüksek olduğu da tahmin edilmektedir.
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Şekil 17: Türkiye alüminyum kullanım, ithalat, ihracat ve üretim miktarlarının geçmiş veriler 
ışığında 2023 yılı tahminleri.

Son on yılın verileri göz önünde bulundurularak yapılan İnterpolasyon ile ulaşılan 2023 yılı 
olası alüminyum değerleri Şekil 17’ de gösterilmiştir. Strateji 2023’e göre Türkiye'nin 2023 
yılında ulaşması gereken 500 milyar dolar hedef için alüminyum sektörü adına düşen 2.2 
milyar dolar ihracat değerinden 8 milyar dolar ihracat değerine ulaşabilmesi için her yıl
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ortalama %12,5 büyüme gereklidir! 16]. Oysa Şekil 17 geçmiş veriler ışığında incelendiğinde 
bu artışın eksponensiyel değil lineer olduğu görülmektedir. Dolayısıyla her yıl %  12,5 
büyüme sağlanabilmesi için miktarsal artış yeterli olmadığından daha yüksek katma değerli 
ürünlerin ihracat ile ancak 8 milyar dolar değere ulaşılması mümkün olabilir. Miktarsa! artışın 
lineer olduğu kabul edilmesi halinde, 2023 yılında ihracat rakamının 1.100.000 ton civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda ortalama satış fiyatının bu günkü 3.78 $/kg 
değerinden, 7.25 S/kg değerine çıkartılması gerekmektedir.

2012 yılında toplam 2.98 milyar dolar karşılığında 1.135.682 ton alüminyum ithal edilmiş ve 
ortalama ithalat maliyeti 2.63 $/kg olarak görülmektedir. Bu her ne kadar da iyi bir tablo gibi 
görünmesine rağmen Şekil 11 ve Şekil I2 ’de görüleceği gibi benzer kalemlerde katma değer 
oranlarında İthalat ve ihracat arasında büyük farklar görülmektedir. Benzer kalem ürünlerin 
satış fiyatları üzerindeki ithal ürünler de ihraç ürünlere göre yaklaşık %50 daha yüksek 
fiyatlar görülmektedir. Bu da ithal edilen ayni kalemdeki ürünlerde daha fazla katma değer 
ihtiva eden unsurlar (marka, teknoloji, know-how gibi) olduğunu göstermektedir.

Ürünlerin katma değerini arttırmak için insan kaynağına bağlı gelişim ve yatırım en önemli 
yollardan bir tanesidir. Avrupa'nın en yüksek iş gücüne sahip ülkelerinden biri olarak, 
yaklaşık 30 yaş ortalamasıyla genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin, bu avantajını katma değere 
dönüştürecek şekilde kullanabilmesi için Şekil 18’de görüldüğü gibi son ürünlere 
yönelmesinde ve bu konuda gerekli altyapının (eğitim, bilgi transferi ve teşvikler gibi) 
oluşturulması gereklidir.

Ana Hammadde Yarı Mamül Son Mamül

Birincil Alüminyum Üretimi

A lüm inyum  Gen Kazanılması 

ve Yem den erg itilm em

Yassı Mamüi

Ekstrüzyon

Döküm

Alüminyumdan Eşya 
Alüminyum Kapı Pencere 

Cephe, Alüminyum 
Kompozit, Alüminyum 

Makine, Otomobil vs Parçası

DOĞAL KAYNAK ENDEKSLİ PROSES ENDEKSLİ PAZAR VE TALEP ENDEKSLİ

YÜKSEK YATIRIM MALİYET! ORTA BÜYÜKLÜKTE YATIRIM DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ

DÜŞÜK İŞÇİLİK MALİYETİ ORTAB. İŞÇİLİK MALİYETİ YÜKSEK İŞÇİLİK MALİYETİ

YÜKSEK HACİMLİ ÜRETİM ORTA HACİMLİ ÜRETİM ÖZEL ÜRETİM

Şekil 18: Alüminyum üretiminde üç ana aşamanın karşılaştırılması. 

4.SONUÇLAR

Türkiye’de, gerek düşük boksit rezervleri, gerekse eneıjide dışa bağımlılık nedeniyle, yüksek 
ilk yatırım maliyetleri olan birincil alüminyum üretimine girilmesi önümüzdeki on yıl içinde 
mümkün görünmemektedir. Ülke olarak sahip olduğumuz genç insan kaynağı avantajını 
kullanmak ancak, emek yoğun, yüksek katma değerli üretimlere girilmesi ile mümkün olacak 
ve bu sayede koyulan hedeflere ulaşılabilecektir.
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Küresel Gelişmeler ve Üretim Sanayii
Global Developments and Production Industries 
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ÖZET

“Küreselleşme” ve “küresel gelişmeler” sözcükleri; genellikle küresel rekabet, çok uluslu 
şirketler ve uzaklığı yok eden teknolojiler için kullanılır.

Geçen birkaç onlu yıl içinde üretim endüstrisinde önemli ölçüde içsel ve dışsal gelişme ve 
değişim yaşanmıştır. Bugünlerde, ülke ötesi (offshoring) ve tekrar ülke içi (reshoring) 
endüstriyel üretim batı ekonomilerinde tartışılmaktadır. Ülkemiz üretim sanayii geneli, 
alüminyum sanayii özelinde önemli dönüşüm yaşamaktadır.

Kurumsallaşma, inovasyon, talep geliştirme, pazarı okuma ve çeşitlendirme şirketlerin 
rekabet üciinü arttıran başlıca unsurlardır.

A nahtar kelim eler; Alüminyum endüstrisi, küresel gelişmeler, rekabet, üretim sanayii.

ABSTRACT

The words "globalization" and “global developments” usually imply of global competition, 
multi-national companies and distance-destroying technologies.

Over the past few decades, the production industry has been experienced important internal 
and external progress and change. These days, offshoring and reshoring of industrial activities 
are under debate at western economies. Turkey’s production industry, especially aluminum 
industry has showed important transformations.

Institutionalization, innovation, demand development, market evaluation and market 
diversification are main pillars to increase the competing power of companies

Keywords: Aluminum industry, competition, global developments, production industry.

1.GİRİŞ

Geçen asrın başı İle bu asrın başım kıyaslarsak 3 önemli fark ortaya çıkar. Bunlar:

a) İnsanlar artık gelirlerinin çoğunu yiyecek ve giyecek için harcamıyorlar. Seyahat, 
sigorta, tatil, eğlence ve lüks yaşam giderleri için yapılan bireysel harcamalar gün be 
gün artmaktadır.

b) Ev -  kasaba ekonomisinden büyük fabrika- perakendeci eksenli ekonomiye 
geçilmiştir.

c) Bireylerin eğitim düzeyi yükselmiş, istekler ve zevkler değişmiştir.

Gelişmiş ekonomilerde yukarıda verilen gerçekler çok daha çarpıcı ve dikkat çekicidir. Bizim 
gibi gelişmekte olan ekonomilerde de hızlı bir dönüşüm vardır. Bunu artan şehirleşme ve 
multimedya güdümlü küresel kültür hızlandırmaktadır.
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İçinde bulunduğumuz çağın bir özelliği de endüstriyel aktivitelerde odaklanmanın az 
yayılmanın çok olmasıdır. Örnekler ABD’den verilebilir: Kaliforniya eyaletindeki Silikon 
Vadisi dünya bilişim merkezi olma özelliğini giderek yitirmektedir. Otomotiv yatırımları ile 
anılan Detroit ise artık eski görkeme sahip değildir. Endüstriler hangi alanda olursa olsun 
geniş coğrafyaya yayılmakta ve zemin kayması görülmektedir. ABD ve AB merkezli birçok 
şirketin bazı hizmetleri (800’Iü hatlar, araştırma İabları, satış operasyon arka ofisleri, fınans 
merkezleri, dağıtım merkezleri gibi) Honîcong, Hindistan, Singapur, Çin, Tayland ve 
Vietnam’a taşıdıkları bir gerçektir. Vergiler, ücretler ve kiralar yanında hedef pazarın büyüme 
potansiyeli bu dönüşümde itici güç rolü oynamaktadır.

21. yy 2. On yıllık diliminde Atlantikin iki yakasında yukarıda verilen gerçekler 
yaşanmaktadır: Dünya devleri (GE, Otis, HP, Apple, Caterpillar, Ford v.s.) uzak doğudaki 
üretimleri ABD ve Kuzey Avrupa’ya kaydırmaya başlamışlardır. Küresel şirketlerin %20’ye 
yakın kısmı yeni kapasite artımlarım ve yatırımlarını operasyon merkezlerine almışlardır.

2.KÜRESELLEŞME

Küreselleşme herkes tarafından farklı algılanmaktadır. Kimileri onu refahın yayılması ve 
ekonomik entegrasyon olarak görürken, kimine göre o kötüdür, kolon i zasy ondur ve AIDS 
yayıcıdır. Batılı ve Japon işadamları ve fınans çevreleri küreselleşme ve onun büyüsüne 
hemen kapıldılar. Onlara göre bu, büyük iş, ucuz işçilik ve milyarlarca yeni müşteri demekti. 
Dünya Ticaret Örgütü toplantılarını sürekli olarak protesto eden çevrecilere, sendikacılara ve 
anarşistlere göre ise; küreselleşme banker ve işadamları aracılılığı ile yürütülen bir ABD 
sömürgeciliğidir.

Küresel ticaret tek tekerlekli bisiklet sürmeye benzer. Güvende değilsiniz ve her an 
düşebilirsiniz. Küreselleşme, kahramanlarım ve kurbanlarım bazen aynı bazen ayrı kamptan 
seçmektedir. 1994 Meksika para (Peso) krizi, 1997-98 Güneydoğu Asya ve Rusya krizi 2007- 
2011 son Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa eksenli kriz küresel dünyanın fınans yapısının 
güven vermeyen örnekleridir. Şirketlerin rakiplerini düşmanca yutmaları (Vodafone 2000) ve 
bazılarının batması (Enron 2001) küresel dünyada görülen diğer olumsuzluklardır.

1999 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Raporuna göre küreselleşme zengin uluslarla 
fakir ulusların arasındaki makası daha da açmıştır. Fakat her iki tarafın da refahını şaşırtıcı 
şekilde yükseltmiştir.

Küreselleşme takibi zor bir moda olmadığı gibi, bir umut ve bir baş ağrısı da değildir. O, 
ekonomik, teknolojik, sosyal ve askeri boyutu olan bir dünya gerçeğidir. Önemli olan bu 
unsurların dengede tutulması ve sürdürülebilir büyümedir. Küreselleşme geri dönülmez bir 
süreçtir.

3. ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KÜRESEL GELİŞMELER

Rekabetçi olmak için, kaliteyi geliştirme, ürün Özelliği ve fiyat ana unsurdur. Dünya küçük, 
teknoloji transferi hızlı ve küresel nüfus ise sürekli artmaktadır. Günümüzde tasarımcı 
(kalıpçı, modelci, tedarikçi), üretici (dökümcü, haddeci, ekstrüzyoncu) ve kullanıcı (satın 
almacı) arasında bir köprü oluşmuştur. Eskiden ilk iki ayak aktif ve üretici eksenli teknoloji 
gelişimi yaşanırken, bugün kullanıcı tercihi belirleyicidir. Bu gelişmeler ve küreselleşme; yeni 
ihtiyaç ve talepleri doğurmakta, teknik ilerleme ve teknoloji transferi için ise itici gücü 
oluşturmaktadır. Geçen çağın son çeyreğinde bilgi, teknoloji ve yatırımlardaki akış gelişmiş 
ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere doğru iken bugün bu iki yönlüdür. Çevre bilinci, 
gürültüsüz, güvenli ve emisyonsuz üretim hane (dökümhane gibi) isteği Avrupa ülkelerinin 
(kısmen Türkiye) rekabetçi 1 iğin i düşürmektedir. Küresel pazarda üreticinin rekabetine etki
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eden ana faktörler; fiyat, kalite, ürün geliştirme, esneklik, tedarik hacmi ve süresi, pazarlama 
kültürü ve çalışan niteliğidir.

Teknoloji geliştikçe yeni imkanlar da doğmaktadır. Tablo 1, teknik gelişmenin müşteri ve 
tasarımcı eksenli olarak doğurduğu/doğuracağı rekabet üstünlükleri vermektedir. Elektronik 
donanımlar (CAD gibi) tasarımcılar için teknolojik mükemmeliyet sağlamıştır. Özellik 
(gerilim + yorulma) belirleme ve yeni hesaplama metotları daha iyi malzeme kullanımı ve 
maliyet optimizasyonu sağlamıştır.

Tablo 1. Parça üretimde geçmiş, mevcut durum ve gelecek analizi-imalat [12]

İşlem fnroscsl Geçmiş Mevcut Gelecek Üstünlükler

1. Tasarım Elle çizimler Elle çizimler + CAD CAD Optimum Özellikte 
üretim

2. Gerilim hesabı Tahminler Elle hesaplama Bilgisayarla
hesaplama

Malzeme
özellikleri

3. Yorulma hesabı Deneyim
Tahminler
/PEM FEM Malzeme özellikleri

4.
Kalite
spesifikasyonu Müşteri İlişkileri

Ciirufsuz, boşluksuz 
ve inkUizyonsuz

Maksimum hata 
boyutu Dokümantasyon

5.
özelliklerin
spesifikasyonu Proses ilişkisi Test çubuğu 

değerleri Tümleşik değerler Dokümantasyon

6.
Özelliklerin
standardı Proses ilişkisi Farklı

spesitikasyonlar
Uluslararası 
s ta ad art i ar Dokümantasyon

Tablo T  de pazar taleplerinin işlemleri nasıl etkilediği verilmektedir. Gelecekte yönelim, 
ürünün özellik doğrulanması amaçlı olarak daha çok bilgi ile satılmasını gerektirmektedir. 
Hasarsız analiz tekniklerinin (NDT) daha da geliştirilmesi ve yapı -  Özellik ilişkilerinin 
matematiksel olarak modellenmesi önemsenecektir.

Tablo 2. Üretim de geçmiş, mevcut durum ve gelecek analizi-pazarlama [12]

İşlem inroscs) Geçmiş Mevcut Gelecek Üstünlükler

1. Kalite testi Gözle Gözle ve NDT NDT Daha çok bilgi 
gerekir

2. Kalite
dokümantasyonu

Test çubukları 
esaslı

Test çubuk özellikleri 
+ NDT

Parça, numune 
özellikleri Dokümantasyon

3. Ürünün teslim süresi 2 - 3  hafta Hafta Gün Lojistik sistemler
4. Sipariş ve kayıt Lokal Bölgesel Küresel Maliyet + fayda
5. Servis Lokal Bölgesel Küresel Organizasyon

6. Fiyatlandırma Kg fiyatı Parça fiyatı Ham malzeme 
referansı ile fiyat Hesaplama sistemleri

7. Ulaşmı Lokal Bölgesel Küresel Kayıp zaman
8. Teknoloji transferi Lokal bilgi Bölgesel Küresel Bilgi kaynağı

Üretim sektöründe son birkaç 10 yıl içinde görülen değişimler ve rekabet gücünü etkileyen 
gelişmeler:
a) Şirketler genellikle iki büyük kategoride ele alınır. Ağırlıklı olarak makine, malzeme, cihaz 
üreten şirketler endüstri şirketleri olarak adlandırılırken; bankacılık, sigortacılık, eğitim, 
tanıtım, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler ise servis şirketleridir. 50 yıl 
önce eşya- cihaz üretimi ekonomiyi ateşlerken bu gün servis- hizmet sektörü egemen 
ekonomiye geçilmiştir.

b) Son yıllarda şirket yaşamlarında 2 gerçek dikkat çekicidir. Toplamda büyüklerin ciro ve 
etkinlik payının artması birinci gerçek ise, İkincisi yeni coğrafyalarda (Hindistan ve Çin gibi) 
da büyük şirketlerin oluşması ve ABD-AB-Japonya dominasyonunun kalkmasıdır.
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Çok uluslu şirketler ne kadar dışa dönük olsa da faaliyetler yine de ana merkezin olduğu 
ülkede yığılma göstermektedir. ABD’nin küresel şirketi Wal-MartTn Kuzey Amerika 
dışından sağladığı gelir 2000 yılı başında % 6  idi. Wal-Mart 2010 yılı başında bu oranı %25’e 
çıkarmıştır. Bugün itibariyle, Wal-Marf ın ABD dışı yeni açılan mağaza payı % 60’tır. Avrupa 
ticaretinin üçte ikisi AvrupalIdır.

c) Demir, alüminyum, bakır, altın ve nikel madenciliğinde kapma ve yutma anlayışı 
egemendir. Şirket birleşme veya satın almalarda faklı stratejiler vardır. En büyük olma, 
tekelleşme, maliyetleri düşürme, teknolojiye ulaşma, alanı çeşitlendirme, yeni pazara yayılma 
ve oburca ilhak bunlardan sadece bir kaçıdır.

d) Şirketlerin içlerinde ve faaliyetlerinde de değişim vardır. Endüstri şirketlerinde istihdam ve 
katma değerde üretim ağırlığından hizmet ağırlığına doğru geçiş dikkat çekicidir. 50 yıl önce 
çelik, plastik ve elektrikli cihazlar üreten yorgun endüstri şirketi General Electric (GE), bugün 
ileri teknoloji ve fînansal hizmetler üreten dinamik bir şirket olmuştur. GE şirket gelirlerinin 
çoğu sigorta, kiralama ve kredilendirme kaynaklı olduğundan, GE ünlü FORTUNE şirketler 
listesinde artık hizmet sektörü olan fmans grubunda yer almaktadır.

e) Büyük üretim şirketleri, son yıllarda Ar-Ge harcama stratejilerini değiştirmişlerdir. Ürün 
geliştirme yanında talep geliştirmeye dönük Ar-Ge harcaması bunlardan biridir.

f) Bugün müşteri gurupları çok bilinçli olup, sürekli yeni ürün talep etmektedir. Örneğin 
oyun-oyuncak endüstrisindeki ürünlerin %  40h bir yaşın altındadır. Bu gerçek, yeni ürün ve 
ürün geliştirmenin sürekli ve sistematik bir şekilde süreceğini vermektedir.

g) Büyük firmaların büyük problemleri vardır. Küçük şirketlerde esneklik fazla, değişime 
uyum hızlı, İletişim kanalları açık olup bürokrasi azdır. Yeni ürün ve ürün geliştirme 
faaliyetleri etkindir. 20. Yüzyılda küçük ABD firmalarının gerçekleştirdiği bazı icatlar: 
Sürekli döküm, havalandırma, hidrolik fren, montaj hattı, entegre devre, teyp kayıt, 
mikroişlemci, biomagnetik görüntü,, kişisel bilgisayar, çabuk -donan yiyecek, dijital X ışını, 
güvenli traş bıçağı, DNA parmak izi, yumuşak kontak lens, FM radyo, vakum tüpü.

h) Günümüzde üretim işletmelerini bekleyen iki temel tehlike; artan rekabet ile beraber azalan 
kar marjları yani "karsızlaşma" ve ürünlerin giderek birbirine benzemesi ile beraber şirketlerin 
rakiplerinden farklılaşamamasıdır. Değişim ihtiyacının ilk sinyallerini verimsizleşen iş 
süreçleri, artan maliyetler ve azalan kar marjları verir.

ı) Değişime ayak uyduramayan iş yapma süreçleri ve hiyerarşik organizasyonel yapı, 
yenilenmeyen teknoloji ile birleşince, son kaçınılmaz olmaktadır. Yoğun rekabet ortamında 
ayakta kalabilmek için; işletmelerin globalleşen dünyada misyon, vizyon, ana değerlerini ve 
stratejilerini belirleyerek kurumsallaşmayı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Üretim sanayii genelinde ve rekabet gücünü etkileyen kurumsal gelişim ve küresel değişimler 
(özet): •

• Piyasaların küreselleşmesi ve küresel ekonomi,
• Sermaye piyasalarında küreselleşme baskısı,
• Klasik organizasyondan, yalın organizasyona geçiş,
• Ürün kalitesi ile yönetim kalitesi birlikteliği,
• Artan işletim ve yönetim maliyetleri,
• Artan ürün farklılaşması,
• Azalan ürün tasarım ömrü,
• Finansal sermayeden entelektüel sermayeye geçiş,
• Klasik yönetimden, liderlik esaslı yönetime geçiş,
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• Fiat eksenli satıştan, müşteri beklentisini sağlayan satışa geçiş,
• Zorlaşan pazarlama süreçleri,
• Kısa dönem düşünce ve kardan, uzun dönem planlama ve hedeflere geçiş,
• Ezber bozma Zorunluluğu: Sanayimiz çalışanları PHILIPS modelini hatırlamalıdırlar. 

CEO Geward Kleisterlee (2003) krizdeki PHILIPS için ‘Üst yönetim çok yaşlı, çok 
erkeksi ve çok HollandalI demiştir’.

• İnovasyon (Yenilikçilik) için artan baskı,
• Ürün tamiri değil, hata oluşumunu önleme (prevention-not correction),
• Sürdürülebilir büyümeyi önemseme (çevre dostu olma).

3.1. Üretim Şirketlerinde Küresel Dönüşümler ve Örnekler

Küresel şirketlerin operasyonlarında dış kaynak (outsourcing), ülke dışı üretim (offshoring), 
yeni pazarlarda üstlenmek (onshoring), geri dönme (reshoring) sözcükleri sıkça 
kullanılmaktadır. Dış kaynak (outsourcing); ülke dışı üretim (offshoring) dahil her türlü dış 
tedariki (üçüncü taraf tedarik yollarını) kapsar. Offshoring iş ve işçiliğin şirketin bulunduğu 
ülke dışına taşınmasıdır. İşin yabancı yükleniciye verilmesi demek olan outsourcing onlarca 
yıl iyi çalıştı, ama artık sorunlu noktaya varıldı. Dünyada hala ücret farkı (uçurumu) çoktur. 
Diğer yandan lojistik maliyetleri çok arttı. Geri dönüş (Reshoring) ürünün tekrar şirket 
merkezinin olduğu ülkede üretilmesidir.

Batı bugün küreselleşme uğruna yaşadığı işsizlikten çok rahatsızdır. ABD ve Avrupa’da 
çocuk bakımının bile Hindistan ve Sri Lanka’ya dış kaynak (outsource) edilmesi gerçeği 
yaşanıyor. Gelişmekte olan ülkelere iş gücü kaptırma, batı orta sınıf çalışan ücretini 
düşürmüştür. Bugün sadece mavi değil, yabancı beyaz yakalılar da batılı iş gücünü ürkütüyor. 
42 milyon ABD hizmet sektörü çalışanı İş kaybı tehlikesi altındadır. 2006 yılında servis 
sektöründe, dünya İstihdamının % 11 ’i dış kaynaklı (offshore) olmuştur. İletişim 
teknolojilerinde gelişme kalite ve bilgi yoğun İşleri de dış kaynaklı yapmıştır. Dünya 
genelinde üretilen ürünlerin % 70’i 2025 itibariyle gelişmekte olan ekonomilerde, 
tüketilecektir. Bu durum, ürün yönetimi ve Ar-Ge’yİ bu ülkelerde öne çıkartacaktır. Etkileşim 
karşılıklıdır. Çinli şirketler bugün ABD’de 30.000 eleman çalıştırıyorlar. 2020 başında Çinli 
firmalar 400.000 ABD’Iİ çalıştıracaklardır.

Geri dönme (reshoring) ve gelişen ekonomilerin çok uluslu şirketleri 2Ö20’de 2-3 milyon iş 
gücünü üretim sektöründe batı ekonomilerine sokacaktır. Bunun 1 milyonu fabrika işi, 
diğerleri destek servisleridir (İnşaat, ulaşım, metal). Geri dönüşler ve nedenleri Tablo 3’de 
ABD ekseninde seçilmiş şirketler İçin verilmiştir.

ABD her yıl 225.000 hünerli yabancıyı kabul ediyor. Bu toplam işgücünün % 0,1’i kadardır. 
Silikon Vadisinde şirket kurucuları İçinde yabancıların oranı 2005’teki % 52’den % 44’e 
düşmüştür. Google’nin kurucularından biri Rus göçmendir (Sergey Brin). Fortane 500 
şirketlerinin % 40’ı muhacirler veya muhacir çocukları tarafından kurulmuştur. Muhacirler 
ABD nüfusunun 1/8’ini oluşturur ama, yüksek teknoloji şirket kuruluşlarının 1/4’ü yabancıdır 
(göçmendir) [19].

ABD’ye geri dönen üretim sektör işleri genellikle otomasyon ağırlıklı olacaktır. Hükümetler 
(eyaletler) bonkör teşvik programları uyguluyorlar. 2005’te Kuzey Korolin (North Caroline) 
eyaleti Dell’e fabrika açması İçin 280 milyon $ teşvik sözü vermiştir. 2009’ da Dell bunu 
gerçekleştirmiştir. Kuzey Karo!in Eyaleti Google’a yatırımlarını eyalette yapması için 260 
milyon dolar teklif etmiştir.
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Tablo 3. Üretim ile ilgili alman kararlar (geri dönüşler, firmaların seçimleri) [17]

F i r m a N e r e d e n ,  N e r e y e N iç in

C h e sa p e a k e  2 0 1 1  y ılın d a  ü re tim  Ç in 'd en  

B ay C an d le  M a ry la n d  e y a le t in e  ta ş ın m ışt ır . 

(M u m  S ü sle r)

Ç in 'dek i y ü k se le n  İşç ilik  m a li

y e t le r i: m ü şte r i ta le p le r in e  d a h a  

hızlı cevap  v e rm e k

Fo rd  M o to r

C o m p an y

(O to m o tiv )

O rta  ö lçe k li kam yo n  ü re tim i 

2 0 0 0  k iş iye  is t ih d a m  sap tan arak  

M e k sik a 'd an  O h io  E y a le t in e  

kayd ırılm ıştır. M ich îg an 'd ak i 

y e r le şk e n ln  k a p a s ite s i a rttır ıla ra k  

bu sa y ı 3 2 0 0 'e  u la şacaktır .

F irm a n ın  iş ç i se n d ik a s ı ile  

a n la şm a s ı so n u cu  y e n i  

İşç ile re  s a a t  başı d o la r  

v e rile ce k tir . Bu a n la şm a  île  

ü re tim  A m e rik a 'y a  

kayd ırılm ıştır.

O tis

E le v a to r

(A sa n sö r)

Fab rika  M ek sik a 'd an  G ü n e y  

C aro lin a  e y a le t in e  ta ş ın m a k ta d ır .

Lo jistic  h a rc a m a la r ı a z a ltm a k  v e  

A R -G E 'n ın  ü re t im e  yak ın  

o lm asın ı sa ğ la m a k

G e n e ra l

E le c tr ic

B ü y ü k  e v  a le t le r in in  (şo fb e n , 

b u zd o lab ı v .s .)  ü re tim i Ç in  ve  

M e k sik a 'd an  K e n tu ck y  e y a le t in e  

kayd ırılm aktad ır.

Ü re t im , ta sa r ım  v e  gelişti m  e  

b irim le rin i b irb ir in e  

y a k ın la şt ırm a k , m ü şte r i  

h izm e tle r in i g e liş t irm e k

S le e k  Y ü k se k  ka lite li ku lak lık  ü re tim i 

A u d io  Ç in 'in  D o n g g u an  şe h r in d e n  

(S e s  A ra ç la rı) te k ra r  F io rîd a  e y a le t in e  

ta şın m ışt ır .

Ç in 'd e  k a rşılaş ılan  ka lite  

p ro b le m le r i

Kaynaklar; Boston Danışmanlık Grubu;PnccwaterftouseCQopers¿ basın haberleri; 77ie- E c o n o m is t

Harvard Business Shool çalışması ile şirketlerin ülke dışı üretim (off shore) tercihlerinin % 
70’i düşük çalışan ücreti % 35’i nitelikli iş gücüne yakın olmak şeklinde çıkmıştır. Ucuz 
işgücü, nitelikli İşgücü yanında iş konumu, endüstri kümelenmesi, alt yapı, vergi ve 
regülasyonlar da ülke dışı üretimi çekici kılmaktadır.

2011 ’de 2000 ABD şirketini kapsayan istatistik üretim sektöründe eleman açığının 
doldurulmasının 6 ayı geçtiği firma sayısını % 43 olarak vermiştir. ABD ve Japonya da 
şirketler teknisyen ve mühendis açığına sahipler (Japonya’da Şirketlerin 4/5 ‘i ). Yeni 
pazarlarda üstlenen (Onshore) firmalar göçmen işçilerden memnundurlar.

Geçen 30 yıl İçinde kitle bilgisayar ve diztistülerin çoğu Asya’da üretildi. Dell böyle yaptı ve 
HP ekipmanların çok azını ABD’de üretti. Lenovo 1984’te 11 mühendis tarafından Çin’de 
kuruldu ve 2005’te HP’yi geçti. Lenova’nın Çin, Meksika ve Kuzey Amerikadaki İşçi 
ücretleri birbirine yakındır. Google, GE, Caterpiller ve Ford artık bazı üretimlerini ABD’ye 
getirdiler veya yeni kapasite kattılar. Apple Mac bilgisayarları aıtık bu yılın son itibariyle 
ABD’de üreteceğini ilan etmiştir. Ürünü d işarda, Ar-Ge’yi başka yerde yapmak ve servisi 
müşterinin bulunduğu bölgede vermek gerçekçi olmamaya başlamıştır.

Şirketler en büyük pazarın içinde veya yakınında olmak isterler bu yolla bölgesel talepler 
rahat karşılanır, tarzlara uyulur. Daha önce şirketler düşük maliyet için Çin ve Hindistan gibi 
ülkelerde üretim yaptırırlardı. Günümüzde bu değişmiştir. Örneğin Çinli bilgisayar şirketi 
Lenova artık Çin’de Çinli için, ABD’de Amerikalılar için üretiyor. Çin’den ABD’ye ürünü 
gemi île ulaştırma 6 hafta alır. Tüketiciye yakın olma anlayışı hizmet sektörü için de 
geçerlidir (çağrı merkezleri, yazılım firmaları, medikal tam firmaları gibi)

GE, 1990’İarda servis hizmetini off shore yaptı. İletişim ve teknoloji işlerinin yarısı şirket 
dışında yapıldı. Bu hizmetler için genellikle Hindistan öne çıktı. Görüldü ki, merkezin teknik 
uzmanlığı zayıflıyor ve değişen teknolojiye yeter hızla karşılık verilemiyor.

Şirketler artık işçilik kaleminden öte faktörleri düşünmeli ve hala global olmalı ve 
faaliyetlerini belirgin şekilde dağıtmalıdır. Küresel uzmanlığa sahip çalışan İstihdamı ve 
eğitim Önemli parametre olmuştur.
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Alışılmış ülke dışı üretim (offshoring) anlam değiştirmiştir. îş dünyasında yeni pazarlarda 
üstlenmek anlamında “onshore” kelimesi de kullanılmaya başlanmıştır. “Home shore” 
kelimesi ana pazarı, örneğin Siemens için Almanya’yı gösterir. Bu uluslararası şirket için ana 
Pazar, Almanya kadar, ABD, Çin ve Hindistan’dır (Tablo 4).

Tablo 4. Mal ve hizmet alımmda küreselleşme ve yeni terminoloji
M M  V I K îZ M t î 

AUM Î İGooiH and
iıfrrv ite

İÇ KAYNAKtAfî 
pnsöurt tn?;)

DIŞ KAYNAKLA it 
(Outsourcırifti

İÇERİDE Ü R E T İM  {Homoshorc)
: TEKRAR İÇERİDE 

Ü R E T İM  D Ö N M E * 
{ flç 'jJ u in n fT )

DIŞARIDAN i
SATINALM A İ 
(PurchJie) i

ÜLKE D iş i U R E T IM  LOIİGhorinp,)*

*Yeni Pazarlarda Üstlenme {Onshorlng}

3.2. Alüminyum Sektörü Özelinde Bazı Saptamalar

I) Türkiye Alüminyum ihracatında miktar olarak Dünyanın 10. büyük ekonomisidir (500.000 
Ton/Yıl). Diğer yandan alüminyum ihracatında değer olarak Dünyada ilk 20’deyiz (2 milyar 
$/yıl). Bu sonuç, genellikle katma değeri düşük ürünlerde yığılma gösterdiğimizin belgesidir. 
Alüminyumda cari açığımız 1 milyar $ mertebesindedir ve özellikle hammadde de dışa 
bağımlılık sürmektedir.

II) Dünya Alüminyum ticaret hacmi 300 milyar $ mertebesindedir ve Türkiye’nin payı 5 
milyar $’dır (Dünyanın %.1,5’i) ve olması gerekenden azdır.

IlIjÜrünlenn hangi sektörleri hangi oranda besledikleri önemlidir. Gelişmiş ekonomilerde (ve 
Dünyada) alüminyum sektör çıktısının %  15’i yapı inşaat sektörüne gider. Bu, ülkemiz için % 
37’dir. Alüminyum sektörümüz kar marjının düşük olduğu bu alandan, havacılık, savunma ve 
ulaşım (Bugün ki %20) alanlarına dönük üretimi önemsemelidir. Örneğin ulaşımda 
alüminyum tüketimi oranımız % 20 olup iki kata yakın artma önerilebilir. Bu alanların katma 
değeri yüksektir (Şekil 4 ve 5).
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2 T*.

9%
ÇİN

:39.66 Mt
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GÜNEY „  0 n
KORE RUSYA _________  ,
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j a p o n y a  İtalya

4E. HİNDİSTAN

Şekil 4. 2010 yılı birincil alüminyum tüketiminin bölgelere dağılımı.

KUZEY AMERİKA ^  2%  j JAPONYA

18,8,1 13 6% 11,8%12.4%

BATI AVRUPA

13 5% 18.0% 19 9%

ULAŞIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT PAKETLEME ULAş |M  MÜHENDİSLİK İNŞAAT PAKETLEME ULAŞIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT PAKETLEME

Şekil 5. Üç büyük gücün alüminyum kullanımının Ulaşım, Mühendislik, Bına&Yapı ve
Paketleme oranları

A U JS 'O S  i • j Olurum | Sssslon: Alüminyum Pazarı ve Ticareti -V Atammıum Market



3 İstanbul 6, Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium * ALUS'06

IV) Küresel oyuncular: Rusal, Alcoa, Rio Tinto Alcan, BHP Billiton’dur ve sektörde 
tekelleşme problemi vardır. Ulusal strateji oluşturma gereği açıktır.

V) Ülkeleri Ulusal gelirleri ile alüminyum tüketimi arasında doğrusala yakın bir ilişki vardır. 
Ülkemiz, 10,5 kg/kişi/yıl tüketim değerimizin 2023’te 3-4 kat artması öngörülmektedir (35 
kg/lcişi/yıl) (Şekil 6).
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Şekil 6: 2006 (a) ve 2009 (b) yılı ulusal gelir ve kişi başı Alüminyum Tüketimi [20]

VI) Al sektörümüzün güçlü yönü, zayıf yönü, fırsat ve tehdit matrisi Şekil 7 ’de verilmiştir.

//
I
i
\
\

GÜÇLÜ YÖNLER
Korozyon Dayanım 

Performans 

Düşük Emisyon 

Düşük İmalat Maliyeti 
Coğrafi Dağılmam Uygunluğu 

Sektörün Kalite Düzeyi 

Geri Dönüşe bilirlik 
Teknoloji

ZAYIF YÖNLER
Enerji Yoğunluğu 

Kurumsallaşmada Eksiklik 

Yetersiz Ölçek Ekonomisi 

Ticari Bilimsel ve Teknolojik tlişki Yetersizliği 

Yurtiçi Hammadde Yetersizliği 
Bürokratik ve Kanuni Yapı

FIRSATLAR
Artan Talep 

Eko Verim lilik 

Yüksek Teknoloji ve İcatlar 

Geri Dönüşüm Toplumu 
Enerji Kaynaklarına Yakm Olma 

Ulaşım Sektöründe Hareketlenme 

Yeni Pazarlara Yakınlık 

Milli Gelirin Artması

TEHDİTLER
Enerji Darboğazı 

Düşük Karbon Toplumu 

Kanuni Zorunluluklar ve Yaptırımlar 

Hammadde de Tekelleşme 
Yüksek Lojistik Maliyetler 

T l'n in  Değerlenmesi 
Çevresel Baskı

Şekil 7, Alüminyum Sektörümüz GZFT (SWOT) Matrisi

VII) Alüminyumun hem dışı (eloksal) hem de içi (mikroyapı) güzeldir, çekicidir (Şekil 8).

Şekil 8. Mikroyapı cümbüşü [21]
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VIII) Sektörde eğitim önemsenmelidir. İşe başlamadan önce eğitim ve işbaşı eğitimi 
üniversitelerle iş birliği halinde yürütülmelidir (FSMVÜ-ALUTEAM örneği). 
Unutulmamalıdır ki, orta sınıfı ayakta tutan ortalama vasıflı ve orta maaşlı işler giderek 
yok olmaktadır, nitelik ve bilgi öne çıkmaktadır.

IX) Sektörde boş kapasitelerin değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Yığın üretim yerine 
özellikli üretimlerin yapılması zorunludur. Büyük müşterilerle tasarım ortağı olma bunun 
sağlanma ayaklarından biridir.

X) Standart seri üretim yerine hızla değişen müşteri taleplerini karşılamak için çevik 
üretim yapısı, esnek organizasyon anlayışı ve performans arttırıcı çalışmalara ağırlık 
verilmelidir.

XI) Kümelenme projeleri ile rekabet gücü kazanma (Örnek: üretim girdilerinin daha 
ekonomik koşullarda sağlanması). Lojistik sistemler, kalite güvence ve test laboratuvarları, 
kalıp tasarım ve üretimi için kümelenme İle ortak destek birimleri kurulabilir.

4.SONUÇ

Tüm ülkelerin küresel pazara birlikte girebiliyor olduğu, teknolojideki değişme ve gelişme 
hızının gittikçe arttığı ve piyasadaki ürün ve hizmetlerin pazara girme ve çıkma süresinin 
oldukça kısaldığı bir sosyo-ekonomik ortamı yaşamaktayız. Kurumsallaşma, yenilikçilik, 
talep geliştirme, pazarı okuma ve çeşitlendirme hem ülkelere hem de firmalara rekabet 
üstünlüğü sağlamaktadır. Son ekonomik analizler ve istatistiklere göre, Türkiye’nin imalat 
sektöründe ileri teknolojiye dayalı katma değeri tüm Avrupa Birliği ’ne üye ülkelere göre çok 
düşük oranda olduğu ve dış ticaretin büyük ölçüde emek-yoğun ve düşük beceri sanayi 
ürünlerine dayandığı görülmektedir. Uzun vadede bu tablo uluslararası rekabet edebilirlik 
kapasitesi anlamında büyük sıkıntılar doğuracaktır. İmalat sanayimiz; düşük ve orta teknoloji 
alanlarından bilgi yoğun (katma değeri yüksek, kar marjları yüksek ve çevre faturası düşük) 
yüksek teknoloji alanlarına yönelmelidir. Yoğunlaştığımız döküm, demir-çelik, metal üretim, 
dizel motor, gübre, çimento, cam, tekstil, seramik, mobilya ve TV gibi orta teknoloji alanları 
da; inovasyon, üretim süreçleri yeniliği, kümelenme, kalite geliştirme ve lojistik üstünlüklerle 
rekabet gücü kazanmalıdır.

Günümüz küresel ekonomisinde büyümek ve büyük kalmak için şirketler ilave mil 
yapmalıdırlar (karada veya denizde). Şirketler ABD, AB ve Japonya dışında daha hızlı 
büyüyen ekonomilere yönelmelidirler. Ürün küresel pazar için olmalıdır.

Rekabetçi olmak için, kaliteyi geliştirme, ürün özelliği ve fiyat ana unsurdur. Dünya küçük, 
teknoloji transferi hızlı ve küresel nüfus ise sürekli artmaktadır. Eskiden üretici eksenli 
teknoloji gelişimi yaşanırken bu gün kullanıcı tercihi belirleyicidir. Bu gelişmeler ve 
küreselleşme; yeni ihtiyaç ve talepleri doğurmakta, teknik ilerleme ve teknoloji transferi için 
ise itici gücü oluşturmaktadır. Geçen çağın son çeyreğinde bilgi, teknoloji ve yatırımlardaki 
akış gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere doğru iken bugün bu iki yönlüdür.

Gerçekçilik: GE’nin efsanevi lideri Jack Welch örnek alınacak bir bakışla; iş- endüstri 
alanlarını ikiye ayırır. Bunlar; büyüyen İşler ve para getiren işlerdir. Büyüyen işler; kablolu 
kanallar, su arıtma, güvenlik teknolojileri, rüzgâr enerjisi, ürün kiralama, fmansal kiralama, 
hidroelektrik, tüketici finansmanı, hava ulaşımı, tıbbi görüntüleme, TV yayıncılığı ve sensör 
sistemleridir. Para getiren işler: sigorta, tüketici ve endüstri ürünleri, ileri malzemeler 
(elastomerler, reçineler) ve ekipman servisleridir. İş ve iştigal türü ve geleceği akıllıca 
sorgulanmalıdır.
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Küreselleşme fırsat ve tehdidi bir arada sunmaktadır. Müşteriler (alıcılar) ürün güvenliğine 
Önem vermektedir. İyi özellik minimum kusur ölçü olmaktadır. Gelecek Pazar; zamanında 
teslim ve yalın üretim esaslı olacaktır. Gelecek pazar talebi üretim sektörü için umut vericidir.

İşletmeler arasındaki küresel rekabette kalite, zamanında tedarik ve fiyat belirleyici olacaktır. 
İnovasyon, üretim teknolojisi öğretimi ve uygulamalı eğitim, işletmeler için öncelikli 
olacaktır ve etkili rekabetçilik için bu zorunludur. Küresel uzmanlığa sahip eleman istihdamı 
önemsenmelidir.

Ekonominin temel taşlarından biri olan KOBİ’ler küreselleşen pazarlarda rekabet ederken 
veya yeni pazarlara girerken karşılaşacakları sorunların üstesinden daha kolay gelebilmek İçin 
kurumsallaşmalı, fmans ve teknoloji güçlerini arttırmak yerel ve bölgesel ortaklıklar 
kurmalıdır.
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ÖZET
Alüminyum döküm teknolojilerinde gerçekleştirilen yeni gelişmeler döküm şirketlerinin 
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Döküm teknolojilerindeki gelişmeler 
otomotiv ve öteki sanayi kollarındaki alüminyum döküm parça kullanımının artmasını 
sağlamaktadır. Alüminyum döküm şirketleri ana otomotiv sanayi şirketlerinin ve çeşitli sanayi 
kuruluşlarının taleplerine göre müşteriye özel alüminyum döküm parçaların ve ünitelerin 
üretimini yapmaktadır.

Özel niteliklere ve yüksek kaliteye sahip olması istenen döküm parçaların tasarımı ve üretimi 
teknolojik inovasyon çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Otomobillerde ve dayanıklı tüketim 
mallarında alüminyum döküm parçalar uzun bir kullanım ömrüne sahip bulunmaktadır. Bu 
nedenle alüminyum hurda ve geri dönüşlerin bilinçli değerlendirilmesi Türkiye’de alüminyum 
döküm sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum döküm, alüminyum dökümhanelerinde rekabet, yeni firsatlar, alüminyum 
dökümhanesinde yeniden yapılanma

ABSTRACT
New developments in the aluminum casting technologies increase the competitiveness of the aluminum 
foundries in the global markets. Advances in casting technologies increase aluminum use in automotive and 
other applications. Aluminum foundries enter agreements with automakers and other customer industries to 
directly supply customized aluminum castings and components.

Technology innovations enable design and production of aluminum castings with special properties and high 
quality. Aluminum castings in autos and in other consumer industries have a long product life cycle. For this 
reason recycled or secondary aluminum have a significant role in the growth of the aluminum industry in 
Turkey.

Keywords: aluminum castings, competition in aluminum foundries, new upportunities, restructuring the 
aluminium foundry

1. GİRİŞ

Alüminyum döküm şirketlerinin verimli ve rekabet edebilir olabilmeleri İçin ekonomik üretim 
kapasitesine ulaşmaları büyük bir önem taşımaktadır. Döküm yöntemiyle üretilen parçalar 
teknik şartnamelerde istenen niteliklere uygun olarak ısıl işlem, talaş kaldırma, boya ve yüzey 
işlemleri tamamlanarak müşterilerin montaj bandına hazır hale getirilmektedir. Alüminyum 
döküm parçaların malzeme analizleri ve mekanik testleri de iş akışı sırasında 
gerçekleştİrilmektedir.
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Bu hizmetlerin çoğu dikey entegrasyon yoluyla şirketlerin bünyesinde yapılmaktadır. Ancak 
daha rekabetçi bir küresel şirket olabilmek için bir takım iş süreçlerinin ve uzmanlık isteyen 
teknoloji desteğinin dış kaynaklardan sağlanması (outsourcing) zorunlu olmaktadır.

Alüminyum döküm şirketlerinin teknolojik gelişmeler ve giderek artan rekabet nedeniyle 
varlıklarım sürdürebilmeleri açısından yeniden yapılanmaları zorunlu olmaktadır. Ayrıca 
çalışanların iş başında eğitimi ve mesleki gelişimi, yetkilendirme, daha çok sorumluluk 
verme, karşılıklı güven ortamının sağlanması, işi yapanların görüş ve önerilerinin dikkate 
alınması konulan da önem kazanmaktadır.

2. FARKLI DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ

Alüminyum döküm şirketlerinde verimlilik artırmanın bir önemli Ön koşulu da daha projenin 
başlangıcında dökümü yapılacak parçanın tasarımına ve istenilen teknik özelliklerine en 
uygun döküm yönteminin seçilmesidir. Alüminyum parça dökümünde uygulanan çok sayıda 
döküm yöntemi bulunmaktadır. Alüminyum döküm sektöründe verimli ve başarılı olabilmek 
için döküm parçaların tasarımında ve döküm yönteminin seçiminde bilgili ve deneyimli 
olmak gerekmektedir.

Alüminyum döküm şirketleri yeni bir döküm parça ya da bir ünite talebi olduğunda müşteri 
konumundaki ana sanayi şirketleriyle projenin başlangıcında işbirliği yapmaları zorunlu 
olmaktadır. Bir başka deyişle üretimi yapacak döküm şirketlerinin teknik elemanlarıyla 
ürünün tasarımını yapan müşteri şirketlerin teknik elemanlarının projenin başlangıcından 
İtibaren birlikte çalışmaları verimliliği artırmaktadır.

Alüminyum döküm sektöründe rekabetçi bir şirket olabilmenin ilk şartı üretilecek parçalarda 
istenen teknik özellikleri sağlayacak en uygun ve en ekonomik döküm yöntemini seçmektir. 
Bu nedenle döküm teknolojisinin seçimi büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca alüminyum 
döküm sektöründeki şirketler rekabet güçlerini artırmak için sürekli yeni teknoloji yatırımları 
yapmak zorundadır.

Her döküm parça kendi niteliklerine en uygun olacak döküm yöntemiyle üretilmelidir. Bir 
döküm parçanın hangi yöntemle üretileceğine karar verirken dökülecek parçanın tasarımı, 
mekanik özellikleri, döküm kalitesi, boyutları, üretim adedi, üretim verimliliği ve üretim 
maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır.

Alüminyum döküm parçaların üretiminde uygulanabilecek farklı üretim teknolojileri: [1]
1. Kum döküm,
2. Kokil döküm, gravite döküm,
3. Yüksek basınçlı döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm
4. Vakumda döküm,
5. Alçak basınçlı döküm,
6. Alçak basınçlı veya kokil döküm parçalara sıvama yöntemiyle son şeklinin verilmesi, 

(flow forming)
7. Karşı basınçlı döküm, (counter pressure die casting)
8. Santrifüj döküm,
9. Hassas döküm, kaybolan mum döküm, (lost wax casting, lost foam process, investment 

casting)
10. Kabuk maça döküm, (shell moulding)
11. Yarı katı döküm, ezme döküm, (semisolid die casting, squeeze casting)
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12. Kaybolan mum döküm, (lost foam casting, evaporative pattern casting))
13. Thixocasting
14. Rheocasting

Ülkemizde üretilen alüminyum döküm parçaların çoğunluğu otomotiv sektöründe 
kullanılmaktadır. Ülkemizdeki alüminyum döküm parça üretim şirketleri otomotiv sektörünün 
önemli bîr alt yapısını oluşturmaktadır. (Tablo 1)

Tablo 1. Alüminyumun Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı

Döküm Alaşımları %
Ulaşım 75
Mühendislik Uvgu lamaları 14
İnşaat 7
Diğer 4

Kaynak: IMMIB

3. DÖKÜM TEKNOLOJİLERİNDE REKABET

Alüminyum döküm şirketlerinin verimli ve rekabet edebilir olabilmeleri için ekonomik üretim 
kapasitesine ulaşmaları büyük bir önem taşımaktadır. Döküm yöntemiyle üretilen parçalar 
teknik şartnamelerde istenen niteliklere uygun olarak ısıl işlem, talaş kaldırma, boya ve yüzey 
işlemleri tamamlanarak müşterilerin montaj bandına hazır hale getirilmektedir. Alüminyum 
döküm parçaların malzeme analizleri ve mekanik testleri de iş akışı sırasında yapılmaktadır.

Bu işlemlerin çoğu dikey entegrasyon yoluyla şirket bünyesinde sürdürülmektedir. Ancak 
küresel rekabetle baş edebilmek için bir takım iş süreçlerinin ve uzmanlık isteyen teknoloji 
desteğinin dış kaynaklardan sağlanması (outsourcing) zorunlu olmaktadır. Daha ucuz 
maliyetli ülkelerden kalıp, üretim girdileri ve yazılım sağlama konusu bu sektörde giderek 
yaygınlaşmaktadır. Teknoloji desteğini, verimliliği ve karlılığı artırmaya yönelik dış kaynak 
kullanımı şirketlerin rekabet gücüne olumlu katkılar sağlamaktadır.

Ülkemizde alüminyum döküm sektörünün geleceği ile ilgili olumlu gelişmeler 
gözlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda alüminyum döküm şirketi yatırımı yapılması uygun 
olan ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Yabancı kaynaklı bir araştırmaya göre 
Türkiye, Rusya, Ukrayna, Moldova, Hırvatistan, Belarus, Sırbistan ve Bosna bu açıdan 
avantajlı ülkeler olarak belirtilmektedir. [2]

Türkiye’de alüminyum döküm şirketleri yoğun iş gücü gerektiren karmaşık parçaların 
üretiminde rekabet avantajına sahip bulunmaktadır. Ancak Çin, Hindistan, Kore, Tayvan ve 
Doğu Avrupa ülkelerinde enerji maliyetleri, ucuz iş gücü potansiyeli ve yöresel yatırım 
teşvikleri nedeniyle alüminyum döküm sektöründeki küresel yatırımcıların gelecekte daha çok 
bu ülkelere yönelmeleri beklenmektedir. [3]
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4. YÖNETİM SİSTEMİNDE YENİLİK

Küresel rekabet ve yaşanan genel ekonomik sorunlar alüminyum döküm şirketlerini verimli 
çalışmaya ve yeni teknolojilerden yararlanmaya zorlamaktadır. Makine, tesis ve teknoloji 
yatırımları şirketleri başarıya ulaştırma açısından artık tek başına yeterli olamamaktadır. Bu 
nedenle günümüzde benzer yatırım büyüklüğüne ve eleman sayısına sahip olan kuruluşlar 
farklı iş sonuçları elde etmektedir. İnsan kaynaklarında var olan yenilik yapma ve değer 
yaratma içgüdüsünü harekete geçirebilen kuruluşlar daha başarılı olabilmektedir.

Günümüzde ana ve yan sanayi şirketleri yalın yönetim uygulamalarıyla başarılı sonuçlar 
almaktadır. Ana sanayi şirketleri artık ürün tasarımı ve iş süreçlerini geliştirme çalışmalarında 
yan sanayi şirketlerine önemli sorumluluklar vermektedir. Yan sanayi şirketlerinin tek görevi 
sadece ana sanayi şirketlerinin verdiği siparişlere göre üretim yapmak değildir. Yan sanayi 
şirketleri de kendi uzmanlık alanlarında ana sanayi şirketlerinin yeni projelerine katkı vermek 
ve sinerji yaratmak zorundadır.

İş süreçlerini yalın yönetim anlayışıyla sürdüren alüminyum döküm şirketleri daha başarılı 
sonuçlar almaktadır. [4] Yalın dönüşüm şirket içinde birkaç kişinin çabalarıyla 
gerçekleştirilememektedir. Yalın dönüşümde ekip çalışmaları büyük bir Önem taşımaktadır. 
Yalın dönüşüm öncelikle kurumsal kültür değişimini gerektiren bir süreçtir. İyileştirme 
çalışmaları temelde israfın önlenmesini ve verimliliğin artırılmasını hedef almaktadır.

Şirketlerde öncelikle açık iletişim ve öğrenen organizasyon yapısı oluşturulması 
gerekmektedir. Yönetim aşamalarında oluşan yetki boşlukları ve çalışan bireylerde yaşanan 
motivasyon eksiklikleri sorunların çözümünü giderek zorlaştırmaktadır. İş yerlerinde 
karşılaşılan sorunların bir kısmının çözümü çoğu zaman çalışanlar tarafından bilinmektedir. 
Ancak yeterli bilgi akışı ve katılımcı yönetim sağlanamadığı için olumlu sonuç almak pek 
kolay olmamaktadır.

Şirketlerin alışılagelen statik organizasyon şemalarıyla değil, çalışanlara yetki veren ve iş 
akışını hızlandıran esnek organizasyon anlayışıyla yönetilmesi yararlı olmaktadır. Yalın 
dönüşüm tüm çalışanların katılımıyla başarılı sonuçlar vermektedir. Yöneticiler iş 
süreçlerinde ve İşlerin yapıldığı alanlarda daha çok yer alarak çalışanların gelişimine ve 
verimliliklerinin artmasına katkıda bulunabilmektedir.

Üretim süreçlerinde temel verimsizlikleri üretim fireleri, yarı mamul ve bitmiş ürün stoklan, 
katma değer yaratmayan işlemler, çalışan bireylerin iş süreçleri içinde bekleme zamanları ve 
gereksiz malzeme taşımaları oluşturmaktadır. Yalın üretim müşteri beklentileri doğrultusunda 
katma değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırılmasını ve yeni teknolojilerden yararlanarak 
iş süreçlerini hızlandırmasını sağlamaktadır.

[Alüminyum döküm şirketlerinde bilgi paylaşımı, iş başında eğitim, yenilik ve yaratıcılık 
olmadan hiçbir etkinlik geleceğe yönelik bir güvence sağlamamaktadır. Şirket yönetiminde 
bölümler arasındaki duvarların, bir başka deyişle iletişim engellerinin, kaldırılması 
gerekmektedir. Şirket içinde sağlıklı bilgi akışı ancak böyle sağlanabilmektedir. 
Yetkilendirilmiş ekipler nedeniyle çok sayıda unvana ve yönetim kademelerine gerek 
kalmamaktadır. Bu yaklaşımlar iş akışını hızlandırmakta ve verimliliği artırmaktadır.[5]

[İş yerlerinde küresel rekabetle baş edebilmek için kayıpların en aza indirilmesi ve 
verimliliğin artırılması hedefi ön plana çıkıyor. Alüminyum döküm şirketlerinde küresel
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rekabet nedeniyle yoğun bir değişim baskısı yaşanıyor. Bu baskı nedeniyle yerel ve 
uluslararası pazarlarda şirket satışları ve küçük ölçekli kuruluşlar arasında da birleşme 
eğilimleri giderek artıyor. [6]

5. ALÜMİNYUM DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ

Ülkemizde alüminyum döküm sektörünün gelişimini desteklemek için alınması gereken 
önlemleri sorgulayan “Alüminyum Döküm Sektörü Gelişme Potansiyeli Anketi” ülkemizdeki 
25 alüminyum döküm şirketinin bu konudaki beklentilerini ortaya koymaktadır.[7] 
Alüminyum döküm sektörünün gelişmesi açısından alınmasını zorunlu görülen önlemler şöyle 
sıralanmaktadır:

Şirketler yüzde 23 öncelikle teknoloji desteğinin ilk sırada zorunlu olduğunu belirtmektedir. 
Ucuz enerji temini yüzde 22’lik öncelikle ikinci sırada yer almaktadır. Şirketler ucuz kredi ve 
yatırım desteğini, yeniden yapılanma, yalın yönetim ve yalın üretim konularım yüzde 19 
öncelikle üçüncü sırada görmektedirler. Ayrıca yabancı ürünlerle haksız rekabetin önlenmesi 
konusu yüzde 17 öncelikle dördüncü sırada yer almaktadır. (Şekil 2)
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Şekil 2. Ülkemizde alüminyum döküm sektörünün gelişmesi için alınması gereken önlemler

Alüminyum döküm şirketlerinin yönetim anlayışı ve gelecekle ilgili görüşleri önemli ipuçları 
vermektedir. Alüminyum döküm şirketlerinin yüzde 68’i geleceğe yönelik stratejilerini 
belirleyen bir bölüm veya ekibe sahip olmadıklarını söylemektedir. Ankete katılan şirketlerin 
yüzde 76’ında geleceğe yönelik stratejileri ve kararları şirketin sahibi veya ortakları 
belirlemektedir.
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Ülkemizde alüminyum döküm sektörünün gelişme potansiyeli İle ilgili yapılan bu anket 
çalışmalarının sonuçlarına göre küresel rekabet nedeniyle alüminyum döküm sektörünün 
verimliliğinin ve üretim kalitesinin artırılması için öncelikle yeni teknoloji kullanımının 
zorunlu olduğu konusunda bir düşünce birliği oluşmaktadır. Alüminyum döküm sektöründe 
yabancı kuruluşlarla haksız rekabeti önlemek ve maliyetleri düşürmek açısından ucuz enerji 
desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

6. SONUÇLAR

Pek çok sektörde, özellikle motorlu taşıtlarda ağırlık azaltma ve enerji tasarrufu sağlama 
amacıyla alüminyum döküm parçaların kullanımı giderek artmaktadır. Pik, çelik ve sfero 
döküm parçaların yerine alüminyum döküm parçaların kullanılmasına yönelik uygulamalar 
alüminyum döküme olan talebi canlandırmaktadır. Bu nedenle alüminyum geleceğin metali 
olarak önemini korumaktadır.

[Alüminyum döküm şirketlerinin küresel rakiplerle baş edebilmeleri İçin döküm parçaların ve 
ünitelerin tasarımında, döküm yöntemlerinde, tüm üretim süreçlerinde ve kalite yönetiminde 
yeni teknolojileri ekonomik olarak uygulamaları gerekmektedir.

Alüminyum parçaların dökümünde 14 farklı döküm teknolojisi uygulanabilmektedir. [1] 
Ancak bir parçanın döküm teknolojisinin seçimi o parçanın tasarımına ve istenen mekanik 
özelliklere bağlı bulunmaktadır. Alüminyum döküm parça üretiminde yeni teknolojilerin 
yayılma hızının az olmasının bir nedeni de yatırım masraflarının fazla olmasıdır.

Türkiye’de uygulanan alüminyum döküm yöntemlerinin yüzde 90’nını kum döküm, gravİte 
döküm, alçak basınçlı döküm ve yüksek basınçlı döküm oluşturmaktadır. Öteki alüminyum 
döküm teknolojilerinin ticari açıdan kullanımı yaygınlaşmış değildir. Ürün kalitesi ve maliyet 
avantajları göz önünde bulundurularak yeni döküm teknolojilerinin deneme ve üretim 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Ulusal ekonomimizi ucuz ithal girdi bağımlısı yapmamak için yerli üretimde karşılaşılan 
sorunların çözümü zorunlu olmaktadır. Döviz tüketen değil döviz üreten süreçlerin ön plana 
çıkarılması önem kazanmaktadır. Bu amaçla Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 
özellikle KOBİ girişimciliğini desteklemektedir. Alüminyum döküm sektöründe küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin uluslararası kriterlere uygun olarak yeniden yapılanmalarının 
daha etkili yöntemlerle teşvik edilmesi gerekmektedir.

Alüminyum döküm sektörü tüm ekonomiyi canlandıran bir özellik göstermektedir. 
Türkiye’de üretilen otomotiv, makine ve dayanıklı tüketim malları gibi çeşitli sanayi 
ürünlerinde yerli parça kullanım oranlan arttıkça alüminyum döküm sektörünün gelişme 
potansiyeli de artacaktır. Bu nedenle sanayimize ve ticari etkinliklerimize, bir başka deyişle 
ekonomimize, küresel bir bakış açısıyla bakmak zorundayız.
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6082 Alaşımlı Dövme Parçaların Üretiminde Plastik Deformasyonun ve Sıcaklığın 
Dinamik Yeniden Kristalleşme Reaksiyonuna Etkisi

The Effect of Strain and Tem permit re on Recıystallizaüon Réaction in the Production of 6082 Alloy Forgings
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1 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş., ¿TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi / Türkiye

©----_ --------—----------------------------------- —............................................. —--------------------------------------------------------------------s

ÖZET
Dövülerek üretilen alüminyum parçalarda irdelenmesi önem arz eden konularından bir tanesi 
de parçanın maruz kaldığı sıcaklık ve deformasyon parametreleridir. Malzemenin en önemli 
özelliklerinden olan tane yapısının boyutlanmasmda birincil etken olan deformasyon ve ısıtma 
işlemleri detaylı olarak araştırılmıştır.

Dövme alaşımlarının, nihai ürüne kadar uzanan imalat sürecinde oluşan üretim akım şeması 
şu şekildedir:

Biyet döküm —> Homojenizasyon tavlaması —> Ekstrüzyon öncesi ön ısıtma —> Ekstriizyon —> 
Soğutma —»■ Profil —> Dövme öncesi ön ısıtma —»■ Dövme —̂ Isıl işlem —» İşleme

Üretim akım şemasında da görüldüğü gibi ısıl işlem öncesi malzeme şiddetli deformasyona ve 
yüksek sıcaklıklara tabi tutulmuştur. Bu sebeple parçada ısıl işlem öncesi bir dinamik yeniden 
kristalleşme reaksiyonu gerçekleşmiştir. Isıl işlem öncesi istenmeyen bu yeniden kristalleşme 
reaksiyonu, çözeltiye alma aşamasında çok iri tanelerin oluşmasına sebebiyet vermekte ve bu 
da malzemenin en önemli özelliklerinden olan yorulma dayanımını düşürmektedir.

Bu çalışmada, EN A W 6082 alaşımının ekstrüzyon ve dövme sürecinde maruz kaldığı 
sıcaklık ve deformasyon parametreleri İncelenmiştir. Dinamik yeniden kristalleşme 
reaksiyonunu etkileyen bu parametreler, beraber değerlendirilerek birbirlerine ve ürüne olan 
etkileri detaylı olarak irdelenmiştir. Sonuçta hiçbir malzemede istenmeyen önemli 
kusurlarından olan çok iri tanelerin oluşma şartlarının ve bu durumun önüne geçilmesinin 
reçetesi ortaya konmuştur.

Anahtar Kelim eler: Deformasyon, Dinamik yeniden kristalleşme, Sıcaklık, Tane yapısı
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ABSTRACT
One of the important issues that should be investigated for their effect on aluminum parts produced by forging is 
the temperature and deformation parameters to which they are exposed. The deformation and heating operations 
which are the primary factors that affect the grain size, one of the most important structural features o f the 
material, should be investigated in detail.

The production sequence of the forging manufacturing process is as follows:

Billet casting Homogenization annealing Preheating prior to extrusion -> Extrusion -> Cooling Profile 
Pre-heating before forging Forging -> Heat treatment -> Machining.

As seen from the above production sequence, the material is subjected to severe deformation and high 
temperatures before the final T6 heat treatment. Hence, a dynamic recrystallization reaction is inevitable before 
heat treatment. This recrystallization reaction leads to coarse grains near the surface regions which grow across 
the entire section during the subsequent solution heat treatment. Such a coarse grain structure reduces the 
fatigue strength of the material and must thus be avoided.

In this study, the effect of temperature and deformation parameters employed during extrusion and forging 
process o f EN AW 6082 alloy were investigated. These parameters which affect the dynamic recrystallization 
reaction were evaluated together and examined in detail for their effect on section grain structures. An effort was 
made to identify the extrusion, forging and heat treatment conditions to avoid the formation of coarse grains.

Keywords: Deformation, Dynamic recrystallization, Grain structure, Temperature.

1. GİRİŞ
EN AW 6082 alaşımı özellikle işlem alaşımı olarak ekstrüzyon ve dövme imalatında 
kullanılmaktadır. Dövme alaşımı olarak özellikle otomotiv parçaları üretiminde sıkça tercih 
edilmektedir. 7XXX serisi alaşımların mukavemet dayanımı daha iyi olmasına rağmen 6XXX 
alaşımları daha kolay şekillendirilebilir ve korozyon dayanımı daha iyidir [1],

Otomotiv sanayinde alüminyum alaşımları
Daha az yakıt tüketecek çevre dostu bir otomobil daha hafif olmalıdır. Tasarım değişiklikleri 
dışında bunu sağlayabilecek tek yöntem otomobil imalatında daha hafif malzeme 
kullanmaktır. Alüminyum güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, daha az 
yakıt tüketen çevre dostu bir otomobilin tasarımında kullanılabilecek en cazip konstrüksiyon 
malzemesidir. Aynı hacimde alüminyumdan üretilen bir parça 2,7 kg gelirken çelikten 
üretilen parça 7,8 kg gelmektedir. Birim ağırlıktaki mukavemet çeliğinkini 2 kat geçmektedir. 
Otomotiv uygulamaları için üretilen bazı alüminyum alaşımlarının mukavemeti 430 MPa, 
uçak gövdelerinde kullanılan özel alüminyum alaşımlarının mukavemeti ise 700 MPa 
seviyelerindedir. Diğer yandan alüminyum alaşımları düşük sıcaklıklarda gevrekleşmez, 
sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile tok ve dayanıklıdır. Enerji soğurma kapasitelerinin, plastik 
malzemeler ve çelikten daha yüksek olması yapısal gövde uygulamalarında ve güvenlik 
modülleri İçin büyük avantaj sağlar. Alüminyum ve alaşımları agresif atmosferik koşullara 
karşı dayanıklı ve paslanmazdır. Enerji sönümlemesinin ve darbe direncinin yüksek 
olmasından dolayı alüminyum alaşımları süspansiyon parçalarında titreşimi iyi absorbe ettiği 
için sürüş konforu daha yüksektir. Alüminyum süspansiyon parçalan özellikle üst segment 
araçlarda tercih edilmektedir [2].
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Yeniden kristalleşme mekanizması
Plastik deformasyonu etkileyen parametreler:

o Malzeme yapısı
« Mekanik özellikler
o Deformasyon hızı
« Sıcaklık
o Sürtünme
o Hidrostatik basınç
® Kalıntı gerilmeler
« Geometrik faktörler

Malzeme yapısı ile ilgili en önemli faktör tane boyutudur. Tane boyutu inceldikçe kırılma 
tokluğu ve sünekliği artar. Genellikle deformasyon oranı süneklikle orantılıdır. Malzemenin 
sıcaklığı artıkça sünekliği de artar ve mekanik dayanımı düşer. Deformasyon hızı artıkça 
malzemenin mukavemeti artar sünekliği düşer. Deformasyonu; düşük sıcaklıkta deformasyon 
sertleşmesi etkilerken, yüksek sıcaklıklarda ise deformasyon hızı etkili olur.

Yüksek sıcaklıkta gerçekleşen deformasyonla oluşan mekanizma dinamik toparlanma ve 
dinamik yeniden kristal oluşturma olayıdır. Soğuk deformasyon sonucunda tavlama anında 
meydana gelen olay ise statik toparlanma ve yeniden kristalleşmedir. Tane sınırlarında 
sıcaklık ve deformasyon enerjisi ile başlayan yeniden kristalleşme olayı deformasyon ve 
sıcaklıkla beraber tüm yapıyı kaplar ve devamında tavlama sıcaklığında yeniden kristalleşen 
yapı tane büyümesini oluşturur [3]. Bu mekanizmanın ilerleyişi Şekil 3 ’ de gösterilmektedir.

Yeniden

Artan sıcaklık ve süre

Şekil 1. Tane büyümesi mekanizmasının gösterimi

2.DENEYSEL

Dövme alüminyum süspansiyon parçalarının imalat süreçleri;
Hammadde 6082 alaşımı bilet olarak dökülmekte ve 580 °C sıcaklıkta 8 saat süre ile 
homojenleştirme tavına tabi tutulmuştur. Biletin çapı 203 mm ve kimyasal içeriği Tablo V  de 
verilmiştir. 203 mm çapında biletlerden 42 mm çapında dolu profil çekilmiştir. Çekilen profil 
ilk işlem olarak ön şekle uygun ölçülerde kesilmiştir. 480-510 °C aralığında dövme 
yapıldıktan sonra sıcak halde çapak kesimi yapılmıştır. Çapağı kesilen parçalar havada 
soğumaya bırakılmış ve soğuyan parçalar çözeltiye alınmak üzere fırın sepetine yüklenmiştir.
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525 ± 10 °C sıcaklık aralığında ve 4 saat süre de çözeltiye alındıktan sonra çıkan parçalar 
yaşlandırma işlemine alınmıştır. Yaşlandırma 180 ± 10 °C sıcaklıkta ve 8 saat süre ile 
yapılmıştır.

Tablo 1. Deney numunesinin kimyasal analizi

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
Numune 1,00 0,38 0,06 0,53 0,65 0,01 0,06 0,01

Bu çalışmada farklı ekstrüzyon pres çıkış sıcaklıklarında (470 °C, 480 °C, 490 °C, ve 520 °C) 
ekstrüde edilen 42mm çapında ve 400mm boyundaki numuneler Şekil T  de gösterilen 
geometriye göre dövülmüştür. İki farklı dövme sıcaklığında (420-430 °C ve 490-500 °C) 
dövülerek Barker yöntemi (HBF4 reaktifı ile elektrolitik dağlanmış numunelerin mikroskopta 
polarize ışık altında tane yapılarının incelenmesi) ile tane yapıları incelenmiştir.

a

Şekil 2. a) Dövülen numunenin ön şekli b) Dövülmüş çapağı kesilmiş parça

Bu çalışmalara ek olarak, ekstrüzyon pres çıkış sıcaklığı 480 °C-500 °C olan ve dövme 
sıcaklığı 530 °C-550 °C olan dövülmüş parçalarında makro yapıları incelenmiştir.

3. DENEME SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Bu çalışmada öncelikle üretim süreçlerinden ekstrüzyon pres çıkış sıcaklığı ve ardından buna 
bağlı olarak dövme sıcaklıkları değiştirilerek farklı denemeler yapılmıştır. Bu işlemler 
sırasında pres çıkış sıcaklıkları 470 °C, 480 °C, 490 °C ve 520 °C olarak ayarlanmış ve 
deneme üretimler gerçekleştirilmiştir. Parçalar aynı zaman da iki farklı dövme sıcaklığında 
(420-430 °C ve 490-500 °C) dövüldükten sonra T6 işlemine tabi tutulmuştur. Barker yöntemi 
ile hazırlanan tane yapılarının görüntüleri Şekil 3-10’ da sırasıyla verilmiştir. Görüntüler 
soldan sağa doğru kenardan başlayıp merkeze doğru devam etmektedir. Kenarda görülen yapı 
farklılıklarının ekstrıizyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Görüntülerdeki çok büyük tane 
yapıları dinamik mukavemeti düşüreceği için istenmemektedir.

Şekil 3’ de 470 °C pres çıkış sıcaklığında ekstrüze edilmiş, 420-430 °C5 de dövülmüş ve T6 
işlemi görmüş parçada dış kısımda oluşan yeniden kristalleşen tabaka ve iç kısma doğru 
anormal boyutta irileşmiş taneler gösterilmektedir.
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Şekil 3. Pres çıkış sıcaklığı 470 °C dövme sıcaklığı 420-430 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

Şekil 4 ’ de dövme sıcaklığı 490-500 °C’ ye artırılan ekstrüzyon sıcaklığı 470 °C olan parçanın 
tane yapısı gösterilmiştir. Dış kısımda yeniden kristalleşen tabaka, içe doğru tane irileşmesi 
başlamış ve merkeze yaklaştıkça yeniden taneler incelme eğilimi göstermiştir. 470 °C pres 
çıkış sıcaklığında dövme sıcaklığının artması tane boyutunun incelmesi için olumlu bir eğilim 
göstermiştir.

Şekil 4. Pres çıkış sıcaklığı 470 °C dövme sıcaklığı 490-500 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

Şekil 5’ de pres çıkış sıcaklığının 470 °C’ den 480 °C’ ye artmasıyla birlikte 420-430 °C’ de 
dövülen parçanın kenar kısımda görülen yeniden kristalleşme tabaka derinliğinin azaldığı ve 
tanelerin daha da küçüldüğü gösterilmektedir.

Şekil 5. Pres çıkış sıcaklığı 480 °C, dövme sıcaklığı 420-430 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

Şekil 6 ’ de 480 °C pres çıkış sıcaklığında ekstrüde edilmiş 490-500 0C’ de dövülmüş parçanın 
kenar kısımda görülen ince taneli yapı birleşerek büyüdüğü ve iç kısımlara doğru tanelerde 
gerçekleşen aşırı büyüme gösterilmiştir.

Şekil 6. Pres çıkış sıcaklığı 480 °C, dövme sıcaklığı 490-500 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

490 °C pres çıkış sıcaklıklarında ekstrüde edilmiş, farklı dövme sıcaklıklarında (420-430 °C 
ve 490-500 °C) dövülen parçaların tane yapılan sırasıyla Şekil 7 ve Şekil 8’ de verilmiştir. 
Kenar kısmındaki yeniden kristalleşen tabakada ve tane büyümesi gerçekleşen kısımda
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önemli bir farklılık yoktur fakat 490-500 °C’ de dövülen parçada iç kısma doğru tane 
büyümesi azalmaktadır.

Şekil 7. Pres çıkış sıcaklığı 490 °C, dövme sıcaklığı 420-430 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

Şekil 8. Pres çıkış sıcaklığı 490 °C, dövme sıcaklığı 490-500 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

520 °C pres çıkış sıcaklığında ekstrüde edilmiş, farklı dövme sıcaklıklarında (420-430 °C ve 
490-500 °C) dövülen parçaların tane yapıları sırasıyla Şekil 9 ve Şekil 10’ da verilmiştir. 
Kenar kısmındaki yeniden kristalleşen bölgelerin derinliğinin azaldığı her iki dövme 
sıcaklığında dövülen parçalarda da görülmektedir.

Şekil 9. Pres çıkış sıcaklığı 520 °C, dövme sıcaklığı 420-430 °C olan T6 işlemi görmüş
numune

Şekil 10, Pres çıkış sıcaklığı 520 °C, dövme sıcaklığı 490-500 °C olan T6 İşlemi görmüş
numune

Yukarıdaki denemelerde dövme sıcaklığı en fazla 500 °C’ ye kadar olan sıcak dövme 
numuneleri incelenmiştir. Bu numunelerin makro dağlaması genel olarak Şekil 11. b' de 
gösterilen makro yapı ile benzerdir. Ancak yapılan çalışmanın daha sağlıklı olması açısından 
dövme sıcaklığının çözeltiye alma sıcaklığından fazla olduğu denemeler de 
gerçekleştirilmiştir. 530-540 °C’ de dövülen parçalar diğer numunelerle aynı koşullarda 
(525°C da 4 saat çözeltiye alma ve 180 °CÎ de 8 saat yaşlandırma) T6 ısıl işlemine tabi 
tutulmuştur. Aynı koşullarda T6 işlemi görmüş bu parçaların makro yapılarının 
karşılaştırılmalı gösterimi Şekil 11’ de verilmiştir.
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a

I)

Şekil 11. a) 530-540 °C’ de dövülmüş parçanın farklı kesitlerde ki makro yapısı, b) 490-500 
°C’ de dövülmüş parçanın farklı kesitlerde ki makro dağlaması

Şekil I T de de görüldüğü gibi çözeltiye alma sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta dövülen 
parçalarda yüzeyde kısmi yeniden kristalleşme tabakası görülürken merkeze doğru tane 
irileşmeleri gözlemlenmemiştir.

4. SONUÇLAR
EN A W 6082 alaşımında dövme+T6 ısıl işlemi sonucunda görülen tane irileşmesi Barker 
yöntemi ve makro dağlama ile incelenmiştir.
Barker yöntemi İle yapılan İncelemelerde pres çıkış sıcaklıkları 470 °C, 480 °C ve 490 °C 
olan numunelerin 490-500 °C’ de dövülenlerinde numune iç kısımlarına doğru tane 
incelmeleri görülmüştür ancak 520 °C pres çıkış sıcaklığında bu durum görülmemiştir.

Pres çıkış sıcaklığının artmasıyla beraber kenar kısımda oluşan yeniden kristalleşme sonrası 
oluşan tane irileşmesi kalınlığı azalmıştır.

En fazla tane irileşmesi 480 °C pres çıkış sıcaklığı ve 490°-500 °C’ de dövülen numunenin 
kenar kısmında görülmüştür.

Dövme sıcaklığının çözeltiye alma sıcaklığının üstünde olduğu durumda tane irileşmesinin 
kontrol altına alınmış, sadece ekstrüzyon sonrasında görülen kısmi yeniden kristalleşen tabaka 
kenar kısmında oluşmuştur. Aşırı plastik deformasyon ve sıcaklıkla beraber dinamik yeniden 
kristalleşme görülmektedir. Tane sınırlarından başlayan ve tüm yapıya yayılan yeniden 
kristalleşmiş ince taneler birleşerek çözeltiye alma esnasında aşırı büyümüş taneleri oluşturur.
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Teşekkür

Metalografi çalışmalarındaki katkıları nedeniyle TÜBİTAK MAM’ dan Fahri ALAGEYİK’ e, 
dövme çalışmalarındaki katkıları nedeniyle AYDINLAR A.Ş.’ den Mevîüt YİĞİT’ e ve 
ekstrüzyon denemelerindeki işbirliğinden ötürü ULUSAN A.Ş.’ den Hasan ULUG’ a 
teşekkürü bir borç biliriz.
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İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Tekniği ile AA5754 Malzeme Üretimi
The Production of AAS754 Alioy Material by Twin Roll Casting

Koray Turbalıoğlu
Teknik Aliimİnvum San. A,,Ş. / Türkive

#• ■o

ÖZET

Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon dayanımı sağlaması açısından AA5754 alaşımı 
Alüminyum levhalar otomotiv sektöründe araçlarda ağırlık azaltılması için çeliğin yerine 
ikame malzeme olarak kullanılmaktadır. AA5754 alaşımı gemi inşaat sektörü, makine imalat 
sektörü ve son yıllarda daha yaygın şekilde boyalı malzeme olarak inşaat sektöründe de 
kullanılmaktadır.

ikiz merdaneli sürekli döküm yöntemi İle üretilen levhalar, son zamanlarda otomotiv 
endüstrisinin dikkatini çekmiştir. DC Döküm sonrasında da Sıcak Haddeleme ile üretilen 
levhaların yerine İkiz Merdaneli Döküm Teknolojisi ile levha üretimi giderek 
yaygınlaşmaktadır. İkiz Merdaneli Döküm teknolojisi müşteri taleplerine uygun şekilde daha 
küçük miktarlarında üretime imkan sağlamaktadır. İkiz Merdaneli Sürekli Döküm yöntemi ile 
üretilen Alüminyum levhaların önemi giderek artmaktadır.

Bu çalışmada; otomotiv sektörü ve makine imalat sektöründe kullanılmak üzere Teknik 
Alüminyum A.Ş.’nin Çorlu Tesislerinde İkiz Merdaneli Düşey sürekli Döküm tekniği ile 
üretilen AA5754 alaşımı levhaların çeşitli terıııo mekanik prosesler sonunda kazandırılan 
Özellikleri anlatılmıştır. 2 mm, 2,5 mm ve 3 mm kalınlığında üretilen levhaların soğuk hadde 
prosesi, tavlama sıcaklıkları ve tavlama süreleri değiştirilerek elde edilen mekanik özellikleri 
ve derin çekme yetenekleri test edilmiştir. Levhaların mekanik özelliklerini belirlemek için 
çekme testleri uygulanmıştır. Makroyapı incelemeleri optik ışık mikroskobu kullanılarak 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: AA5754, İkiz Merdaneli Sürekli Döküm, Derin Çekme, Alüminyum

ABSTRACT

A5754 alloy aluminum sheets are used instead of steel, to decrease the weight in automotive 
industry while providing high mechanical properties and corrosion resistance needed. Apart 
from automotive industry AA5754 alloy is used widespreadly in ship construction industry, 
machine production industry and as color coated material in construction industry.
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Sheets, produced by twin roll continuous casting method, have attracted automotive industry’s 
attention lately. Production by Twin Roll Continuous Casting (TRC) and subsequent Cold 
Rolling instead of DC Casting and Hot Rolling, is becoming widespreadly used nowadays. In 
TRC method enables to the production of smaller batches according to customers demands. 
The importance of aluminum sheets which produced by Twin Roll Continuous (TRC) casting 
method is increasing day by day.

In this study; after some thermo-mechanic processes properties of AA5754 alloy sheets, 
produced by TRC method in Teknik Aluminum Co. Inc. Çorlu Plant, to use in automotive and 
machine production industry,is examined. By changing the Cold Rolling process, annealing 
temperatures and annealing time, the mechanical properties and deep drawing capabilities of 
the sheets that are produced in thickness of 2mm,2.5mm and 3mm, are tested. To determine 
mechanical properties of the sheets, tensile test is done. Macrostructure examinings are made 
using optical light microscobe.

Keywords: Aluminium, AA5754, TRC, Deep Drawing

2013 Istanbul

LGİRİŞ

AA5754 alaşımı malzemeler; otomotiv, uçak, gemi, İnşaat ve makine imalat sektörlerinde 
düşük yoğunluk, geri dönüşüm kolaylığı, yüksek korozyoıı direnci ve şekillendirilebilirlik 
açısından oldukça cazip görülmektedir. Ayrıca çift merdaneli sürekli döküm ve soğuk 
haddeleme yöntemi ile yapılan üretim, konvansİyonel DC döküm ve sıcak haddeleme 
metoduna göre müşteri taleplerine uygun şekilde daha küçük miktarlarında üretime imkan 
sağlamaktadır. Ayrıca son yıllarda sürekli levha metodu ile yapılan çalışmalar sayesinde 
otomotiv sanayinin sürekli levha dökümüne özel bir ilgisi oluşmuştur.

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada; Teknik Alüminyum’da devam eden Ar&Ge çalışmaları kapsamında otomotiv, 
gemi ve makine İmalat sektörüne derin çekme davranışı gösterebilecek malzeme üretimi 
çalışmaları açıklanacaktır. Devam eden çalışmalardan derin çekme davranışı gösterebilecek 
AA5754 alaşımı malzeme İçin proses çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu proses çalışmaları 
sonucunda belirlenen proses bilgileri Tablo l ’de verilmiştir.

Tablo 1. Teknik Alüminyum’da daha önceki çalışmalardan belirlenen üretim prosesi

PROSES DENEMESİ
_________Dökme Rulo_________
_________ Haddeleme_________
_____ Homojen i zasyoıı Tavı_____
_________ Haddeleme_________

Son Tav
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Elde edilen proses bilgilerine göre; 3x1500 mm, 2,5x1500 mm ve 2x1500 mm ölçülerinde 
Hl l l  kondisyonunda AA5754 alaşımı malzeme siparişi üzerine, Teknik Alüminyum’un 
Çorlu tesislerindeki Novelis marka 2 nolu sürekli levha döküm hattında 605958, 605959 ve 
605960 döküm numarası ile sonraki üretim prosesinde aynı şartlarda üretim yapabilmek için 
6,41 mm kalınlığında AA5754 alaşımı dökme ruloların üretimi yapılmıştır. EN 573 
standartma göre AA5754 alaşımının kimyasal bileşim değerleri ve 605958, 605959 ve 605960 
döküm numaralı ruloların kimyasal bileşim değerleri Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir.

Tablo 2. AA5754 (EN 573) ve 605958, 605959 ve 605960 nolu dökme ruloların kimyasal 
bileşim karşılaştırması.

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti A1
AA5754 (EN 573) 0,4 0,4 0,1 0,5 2,6-3,6 0,2 0,15 Kalan

605958 0,157 0,269 0,036 0,015 2,75 0,007 0,04 96,662
605959 0,172 0,277 0,038 0,021 2,95 0,007 0,04 96,427
605960 0,173 0,287 0,034 0,026 2,82 0,007 0,04 96,53

AA5754 alaşımı dökme rulo malzemelerin nihai kalınlık ve nihai kondisyon değerleri hadde 
prosesi Teknik Alüminyum’un Çorlu fabrikasında yapılmıştır. Daha önce yapılan Ar&Ge 
çalışmalarında AA5754 alaşımı malzemelerin tav prosesinde kazanılan deneyimler sonrası 
AA5754 alaşımı malzemelerin Malzemelere uygulanan homojenizasyon tavı ve son tav 
prosesleri azot atmosferi ortamında % 0,3-0,5 oksijen konsantrasyonunda yapılmıştır.

Son tav sonrası H0 kondisyonunda olan malzemeler levha olarak istenilen ölçülerde 
kesileceği Teknik Alüminyum’un Çorlu fabrikasının boy kesme hattının düzleme 
merdanesinde (Ieveller) kesilmeden önce tekrar deformasyona maruz kaldığı için Hl l l  
kondisyonuna getirilmiştir.

Mikro yapı incelemeler için üretilen nihai ölçülerdeki AA5754 Hl l l  malzemelerden 
numuneler alınmıştır. Soğuk olarak bakalite alman numuneler 500, 1200, 2400, 4000 
numaralı zımparalar ile zımpara la nm ıştır. Sonrasında elmas pasta (3pm) ile mekanik parlatma 
yapılmıştır. Bu İşlemden sonra mikro yapı numuneleri 62ml Perklorik asit (%60), 700 mİ 
Ethanol, 100 mİ Gliserin, 137 mİ Saf su çözeltisi ile elektro parlatma yapılarak incelenmiştir. 
Parlatma işlemi 21 volt ile 50 saniye sürede gerçekleştirilmiştir.

2.1. AA5754 H l l l ,  3x1500 mm Malzemenin Üretilmesi:

605960 numaralı dökme rulo kullanılarak üretilen 3x1500 mm ölçülerindeki malzeme 
üretilmiştir. Soğuk hadde prosesi sonunda 3x1500 mm ölçülerinde olan AA5754 alaşımı 
malzemenin resmi Şekil l ’de verilmiştir.
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Şekil 1. Soğuk hadde prosesi sonunda 3x1500 mm ölçülerindeki AA5754 malzeme

AA5754 malzeme soğuk hadde prosesinde 4,50 mm kalınlıkta iken homojenİzasyoıı prosesi 
uygulanmıştır. Malzemeye uygulanan hem homojemzasyon tavı hem de son tav prosesi azot 
atmosferinde uygulanmıştır.

3x1500 mm ölçülerine ulaşan malzemenin son tav işlemi öncesi ve sonrasında malzemeden 
alman numunelere çekme testi uygulanmıştır. Son tav işlemi öncesinde yapılan çekme testi İle 
elde edilen mekanik Özellikler ile malzemenin son tav sıcaklık değeri belirlenmiştir. Son tav 
prosesinden sonra malzemeye yeniden çekme testi uygulanmış ve malzemenin H0 
kondisyonunda olduğu görülmüştür. Tablo 3’te EN 485 standardına göre AA5754 H0 
malzemenin mekanik özellik değerleri ile Teknik Alüminyum’da üretilen AA5754 H0 
malzemenin mekanik özellik değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 2’de 3 mm 
kalınlığındaki malzemenin tane yapısının görüntüsünün resmi verilmiştir.

Tablo 3. AA5754 H0 (EN 485-2) ve 605960 nolu malzemenin mekanik özellik değerlerinin 
karşılaştırılması.

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)

0 //o

Uzama Kondisyon

AA5754 H0 
(EN 485) Min. 80 190-240 Min. 16 Hl l l

605960 122,05 206,85 o -t Hl l l
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Şekil 2. 3,0 mm kalınlığındaki AA5754 H 111 malzemenin tane yapısı görüntüsü

Üretilen 3x1500x3000 mm AA5754 H111 malzemeler makine imalat ve otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren müşterilerimizde üretim denemesi yaptırılmış ve başarılı olmuştur. Şekil 3’te 
Teknik AlüminyunTda üretilen AA5754 alaşımı malzemeden imal edilmiş parçanın resmi 
verilmiştir.

Şekil 3. Teknik AlüminyunTda üretilmiş AA5754 malzeme kullanılarak üretilmiş makine 
parçası
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2.2. AA5754 H lll, 2,5x1500 mm Malzemenin Üretilmesi:

605958 numaralı dökme rulo kullanılarak üretilen 2,5x1500 mm ölçülerindeki malzeme 
üretilmiştir. Soğuk hadde prosesi sonunda 2,5x1500 mm ölçülerinde olan AA5754 alaşımı 
malzemenin resmi Şekil 4’te verilmiştir.

i

Şekil 4. Soğuk hadde prosesi sonunda 2,5x1500 mm ölçülerindeki AA5754 malzeme

AA5754 malzeme soğuk hadde prosesinde 4,50 mm kalınlıkta iken homojenizasyon prosesi 
uygulanmıştır. Malzemeye uygulanan hem homojenizasyon tavı hem de son tav prosesi azot 
atmosferinde uygulanmıştır.

2,5x1500 mm ölçülerine ulaşan malzemenin son tav işlemi öncesi ve sonrasında malzemeden 
alınan numunelere çekme testi uygulanmıştır. Son tav işlemi öncesinde yapılan çekme testi ile 
elde edilen mekanik özellikler İle malzemenin son tav sıcaklık değeri belirlenmiştir. Son tav 
prosesinden sonra malzemeye yeniden çekme testi uygulanmış ve malzemenin H0 
kondisyonunda olduğu görülmüştür. Tablo 4 ’te EN 485 standardına göre AA5754 H0 
malzemenin mekanik özellik değerleri ile Teknik AlüminyunTda üretilen AA5754 H0 
malzemenin mekanik özellik değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 5’te 2,5 mm 
kalınlığındaki malzemenin tane yapısının görüntüsünün resmi verilmiştir.
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ALUS'06 * 6. Alüminyum Sempozyumu ■ Oth Âiı.ıminn.¡m SympıvuuiT; 2013 İstanbul

Tablo 4. AA5754 HO (EN 485-2) ve 605958 nolu malzemenin mekanik özellik değerlerinin 
karşılaştırılması.

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)

%
Uzama Kondisyon

AA5754 H0
(EN 485) Min. 80 190-240 Min. 16 H in

605958 126,95 213,61 24,06 H in

Şekil 5. 2,5 mm kalınlığındaki AA5754 H 111 malzemenin tane yapısı görüntüsü

Teknik Alüminyumda üretilen 2,5x1500x3000 mm AA5754 H111 malzemeler makine imalat 
ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizde üretim denemesi yaptırılmış ve 
başarılı olmuştur. Şekil 6’te Teknik Alüminyum’da üretilen AA5754 alaşımı malzemeden 
imal edilmiş parçanın resmi verilmiştir.

llls
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Şekil 6. Teknik Alüminyunrda üretilmiş AA5754 malzeme kullanılarak üretilmiş yakıt 
deposu kapağı.

2.3. AA5754 Hll l ,  2x1500 mm Malzemenin Üretilmesi:

605959 numaralı dökme rulo kullanılarak üretilen 2,5x1500 mm ölçülerindeki malzeme 
üretilmiştir. Soğuk hadde prosesi sonunda 2,5x1500 mm ölçülerinde olan AA5754 alaşımı 
malzemenin resmi Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. Soğuk hadde prosesi sonunda 2,5x1500 mm Ölçülerindeki AA5754 malzeme

Olurum 1 Sssîion: FlastA SAFAridırma Pma'.FeN /■ A3 jrn;n:um l-OsTnıiKi Fi #  ALU S ’06
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AA5754 malzeme soğuk hadde prosesinde 4,50 mm kalınlıkta iken homojenizasyon prosesi 
uygulanmıştır. Malzemeye uygulanan hem homojenizasyon tavı hem de son tav prosesi azot 
atmosferinde uygulanmıştır.

2,0x1500 mm ölçülerine ulaşan malzemenin son tav işlemi öncesi ve sonrasında malzemeden 
alman numunelere çekme testi uygulanmıştır. Son tav işlemi öncesinde yapılan çekme testi ile 
elde edilen mekanik özellikler İle malzemenin son tav sıcaklık değeri belirlenmiştir. Son tav 
prosesinden sonra malzemeye yeniden çekme testi uygulanmış ve malzemenin H0 
kondisyonunda olduğu görülmüştür. Tablo 5’te EN 485 standardına göre AA5754 H0 
malzemenin mekanik özellik değerleri ile Teknik Alüminyum’da üretilen AA5754 H0 
malzemenin mekanik özellik değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 8’de 2 mm 
kalınlığındaki malzemenin tane yapısının görüntüsünün resmî verilmiştir.

Tablo 5. AA5754 H0 (EN 485-2) ve 605959 nolu malzemenin mekanik özellik değerlerinin 
karşılaştırılması

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)

<>/
Uzama Kondisyon

AA5754 H0 
(EN 485) Min. 80 190-240 Min. 16 HI 11

605959 133 203,86 24,72 Hi l l

Şekil 8. 2,0 mm kalınlığındaki AA5754 H111 malzemenin tane yapısı görüntüsü
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3.SONUÇLAR

Teknik Alüminyum’da devam eden Ar&Ge çalışmaları kapsamında otomotiv, makine imalat 
ve inşaat sektöründe kullanılmak üzere derin çekİlebilirlik özelliğine sahip AA5754 H 111 
malzemenin üretimi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş ve müşterilerimizde üretim denemeleri 
yaptırılarak olumlu sonuçlar alınmıştır. AA5754 Hl l l  firmamızın üret i lebi liri ik listesine 
eklenmiştir. Yaptığımız bu çalışmalar ile ülkemizde de yoğun olarak kullanılan AA5754 
alaşımı malzeme konusunda dışa bağımlılığımızı bir ölçüde azalttığımızı düşünüyoruz. Bu 
çalışmada anlatılan AA5754 Hl l l  malzemeden başka yine otomotiv ve makine imalat 
sektörü için AA5754 HO, A5754H22 malzemeler üretilebilmektedir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen Sayın Mithat Marmara ve Sayın Sinan Aksoy’a 
teşekkür ederim.
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2. TS EN 573-Bölüm 3, (2008) “Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları -  
Biçimlendirilebilen Mamüllerin Kimyasal Bileşimi ve Şekli, Bölüm 3: Kimyasal 
Bileşim”, Türk Standardı.

3. TS EN 485-Bölüm 2, (2008) “Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları -  Sac, Şerit, 
Plaka, Mekanik Özellikler”, Türk Standardı.
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-------------------------------------------------------------------------- (3İC)----------------------------------------------------------------------------

İçecek Kutularına Yönelik Olarak İkiz Merdaneli Sürekli Döküm Yöntemi AA3104 
Alüminyum Alaşımlarının Dökümü ve Termomekanik Proseslerin Tasarımı

Twin Rol! Casting of AA3İÛ-} Alloys and Thernıomechanicaİ Process Dcsign for Beverage Cans

Cansu Kıyak1, Mithat Marmara1, Özgül Keleş2 
’Teknik Alüminyum San. A.Ş.. -İstanbul Teknik üniversitesi / Türkiye

©-

ÖZET

İçecek pazarındaki gelişmeler sebebiyle üreticiler İçecekleri bozulmadan korumaya yönelik 
hafif, müşterinin dikkatini çekecek estetik şartları sağlayabilecek, taşıma kapasitesi yüksek 
ve kullanım şartlarına uygun mukavemette ambalajlan tercih etmektedirler. AA3104 alaşımlı 
malzemeler yüksek spesifik mukavemeti, korozyon direnci, şekil verilebilirine ve geri 
dönüştürülebi 1 iriik özellikleri nedeniyle içecek kutularının üretiminde kullanılmaktadır. 
Günümüzde AA3104 alaşımlı malzemeler daha çok geleneksel döküm yöntemi olan 
doğrudan döküm (DD) yöntemi ile üretilmektedirler. Son yıllarda bu döküm yöntemine 
alternatif olarak gerek makine yatının maliyetinin gerekse üretim maliyetlerinin düşüklüğü 
nedeniyle ikiz merdane döküm (ÎMD) yöntemi ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmada ikiz merdaneli sürekli döküm yöntemiyle üretilmiş AA3104 alaşımlı 7,20 mm 
kalınlığında levhalar soğuk haddeleme ve tavlama işlemleri İle nihai ürün 0,20 mm kalınlığa 
getirilmiştir. Döküm kalınlığından farklı kalınlıklara indirilen malzemelere (4,35 ve 5,80 
mm) aynı sürelerde farklı homojenizasyon (480 ve 550°C) tavları yapılarak ‘H0’ 
kondüsyonunda 4 farklı ürün elde edilmiştir. Elde edilen ürünlerin mekanik özellikleri 
(akma-çekme mukavemeti, anizotropi katsayısı) çekme ve Erichsen testi uygulanarak; 
mikroyapılarındaki değişiklik ise optik mikroskop altında yaptlan inceleme ile belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, sürekli levha dökümü, AA3104, Al-Mn.

ABSTRACT

Due to advances in beverage market, the manufacturers select packaging that is light and 
aesthetically appealing, has high capacity and high strength. Since, AA3104 alloy has high 
specific strength and high corrosion resistance, along with high plasticity and recyclability 
features, it could be used in the production of beverage cans. Traditional casting method so 
called direct casting method is usually used for casting AA3104 alloy for can stock 
applications. In recent years, twin roll casting, due to its low investment and production 
costs has come to forward.

in this work, AA3104 alloy is cast by twin rolled casting and a series of thermo-mechanical 
processes have been applied to get the final product. Macro and microstructurai analyses 
have been made along with mechanical tests.

Keywords: Aluminum, continuous casting, AA3104, Al-Mn.
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1. GÎRÎŞ
AA3104 alaşımının ana alaşım elementleri Mn ve Mg’dur. Kimyasal bileşim olarak %0,8- 
1,4 Mn ve %0,8-l,3 Mg içermektedir. Alaşımda düşük Mn ve Mg oranlarının bulunması ve 
derin çekilebİlirlik için uygun fiziksel Özellikler nedeniyle, alüminyum içecek kutularının 
üretiminde AA3104 alaşımı kullanılmaktadır.

İçecek kutularının üretiminde kullanılan AA3104 alaşımı daha çok geleneksel döküm 
yöntemi olan ve DD döküm olarak bilinen yöntem kullanılmaktadır. DD döküm yönteminde 
dökülen slablar yüzeydeki oksit tabakası mekanik olarak temizlendikten sonra 
homojenizasyon ısıl işlemi görürler. İsıl işlem sonrası slablar sıcak haddeleme ile istenilen 
kalınlığa daha sonrasında soğuk haddeleme ile de nihai kalınlığa indirilirler. Son yıllarda Al 
alaşımları için yeni bir teknoloji olan İMD daha fazla ilgi kazanmıştır. Sürekli döküm 
yönteminde dökülen levha rulo şeklinde soğukhadde işleminden geçirilerek nihai kalınlığa 
indirilirler. Bu iki yöntem kıyaslandığında sürekli dökümün geleneksel döküme göre proses 
maliyeti, operasyon maliyeti, yatırım maliyeti daha düşük ve verimliliği ise daha yüksektir 
[1].

Malzemelerin şekillendirilebilirlik özelliğinin incelendiği çalışmaların geneli AA3104’ün 
dışındaki diğer 3xxx serisi ve 5xxx serisi Al alaşımlarıdır. AA3104 alaşımı ile ilgili 
çalışmaların çoğunluğu İçecek kutulan ile ilgili olup neredeyse tamamı DD döküm yöntemi 
ile yapılmış çalışmalardır.

DD döküm yöntemiyle Scott L. Palmer ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada içecek 
kutularının yüksek mukavemette, düşük kulalclanma davranışını veren prosesler 
incelenmiştir. Elde edilen içecek kutularının yüksekliğinde meydana gelen dalgalanmalara 
kulak adı verilir. İçecek kutularında kulaklanma istenmeyen bir durumdur. Çalışmanın 
sonucunda akma mukavemetinin 280 MPa olduğu proses en az kulaklanmanın olduğu 
sonuçlan vermiştir [2].

Bu çalışmada ikiz merdaneli sürekli döküm yöntemiyle üretilen AA3104 alaşımında döküm 
levhalar soğuk haddeleme ve tav işlemleriyle nihai ürün haline getirilmiştir. Elde edilen 
ürünlerin mekanik özellikleri (akma-çekme mukavemeti, anizotropİ katsayısı) çekme ve 
Erichsen testi uygulanarak; mikroyapılarmdaki değişiklik ise optik mikroskop altında yapılan 
inceleme ile belirlenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Endüstriyel ölçekte dökiim makinalarında 7,5 ton ağırlığındaki bobinler Teknik Alüminyum 
Tesislerinde Novalis döküm makinalarında 80 cm/dk hat hızında, 1660 mm genişliğinde ve 
7,20 mm kalınlığında üretilmiştir. Malzemenin kimyasal bileşimi SpektroLab marka 
LAVMC07A model spektral analiz cihazı ile yapılmış ve kimyasal bileşim standardı ile 
birlikte Tablo Ede verilmiştir. Tablo 2’de ise 0,20mm kalınlığında üretilen levhaların 
termomekanik proses rotaları verilmiştir.
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Tablo 1. AA3I04Tın kimyasal bileşim oranlarının (ağırlıkça %) Standard ile 
karşılaştırılması

Alaşım
(% )

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zu Ti Al

AA3104(EN) 0,60 0,80 0,05-0,25 0,8-1,4 0,8-1,3 - 0,25 0,10 Kalan

AA3l04(Numune) 0,171 0,389 0,130 0,865 1,316 0,048 0,002 0,036 96,810

[4]-
Tablo 2. AA3104 alaşımı için seçilen prosesler.

Proses
Kodu Rota

1 7,20 mm -» 4,35mm—» 480°C 8 saat-» İmm—» 410°C 3 saat -»0,20 mm-»410öC 3 saat
2 7,20 mm -»  4,35mm—» 550°C 8 saat^  İm m -» 410°C 3 saat —»0,20 mm -»4I0°C 3 saat
3 7,20 mm —» 5,80mm-~» 480° C 8 saat^  İmm-» 410°C 3 saat -»0,20 mm-»410°C 3 saat
4 7,20 mm —» 5,8 Om m—» 550°C 8 saat-» İnim—» 4I0°C 3 saat —»0,20 mm—»410°C 3 saat

7,20 mm dökülen bu levhalar %20 ve 40 deformasyon sonrası ikili el haddesinde 1 mm 
kalınlığa inceltilmiştir. 1 mm kalınlığındaki levhaların 410 °C’de ara tavları yapılmış ve 
devamında 0,20 ve olarak nihai kalınlıklarına indirilmiştir. Levhalar H0 kondiisyonıına 
getirilmiştir. Zwick Z50 çekme cihazıyla mekanik mukavemetleri ve uzama değerleri tespit 
edilmiştir. Zwick Z20 cihazıyla erichsen derinliği bulunmuştur. Tav işlemlerinde Protherm 
marka laboratuar tipi ısıl İşlem fırını kullanılmıştır. 220-500-1200-2400-4000 numaralı 
SiC zımparalama kağıtları ve 3pm elmas lpm silika parlatma solüsyonları ile metalografik 
olarak parlatılmış ve Barker çözeltisi ile elektrolitik olarak dağlanmış numunelerin Olympus 
PME3 optik mikroskobu ile mikroyapıları incelenmiştir.

3.SONUÇLAR ve TARTIŞMA

3.1Dökünı halindeki levhaların nıikroyapısı
Sürekli dökümde malzeme levha kalınlığı boyunca heterojenlik göstermektedir. Bu 
heterojeni iğin asıl nedeni katılaşma esnasında oluşan soğuma gradyanıdır. Yüksek katılaşma 
hızları nedeniyle, sıvı metal döküm merdanelerine teması sırasında aşırı doymuş bölge 
oluşmaktadır. İMD yönteminde merdaneler arasında geçmeye zorlanan sıvı metal katılaşma 
gerçekleşirken aynı zamanda da deforme edilerek uzamış ve DD döküm yapısına göre

Şekil 1. Döküm halindeki levhanın üst yüzey ve merkez tane yapısı. Oklar ile işaretleniş 
bölge aşırı doymuş ve çok küçük taneli bölgeyi göstermektedir.
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Şekil l ’de görüldüğü üzere aşırı doymuş bölge kalınlığı yaklaşık 300 pm kalmlığmdadır. 
Aşırı doymuş bölgede oluşan tanalerin ayırt edilmesi oldukça zordur ve bu bölge özelliksiz 
(featureless) olarak bilinir. Bu bölgede oluşan intermetalikler çok küçük boyutludur. Dökme 
levhanın merkezine doğru ilerledikçe soğuma gradyanına bağlı olarak taneler ve 
inter metalikler in boyutları büyümektedir. Dökülen levhanın kalınlığı 7,20 mm olduğu için 
levha merkezinde (Şekil 1 b) belirgin bir merkez hattı segregasyonuna rastlanmamıştır.

IMD yöntemiyle üretilen AA3xxx alaşımlarının yapılarının incelendiği çalışmalarda kalınlık 
boyunca mikroyapmın oldukça heterojen olduğu gözlenmiştir. Merkezinde üst yüzeye oranla 
daha iri taneler bulunmaktadır. Üst yüzeyin yapısı daha ufak ve uzamış tanelerden 
oluşmaktadır [5],

3.2 Ternıomekanik işlemler sonrası mikroyapı ve mekanik özellikleri

İMD yöntemiyle üretilmiş levhalar 4,35 ve 5,80 mm kalınlığa soğuk haddeleme yöntemiyle 
haddelenmiş ve tav fırınında aynı sürede farklı sıcaklıkta homojen tav prosesi görmüştür. 
Ardından 1 mm kalınlığa haddelenmiş ara tavlanıp 0,20 mm nihai kalınlığa getirilmiştir.

Şekil 2. Isıl işlem ve soğukhaddeleme sonrası 0,20 mm malzemelerin tane yapısı 
(a) 1.proses (b)2.proses (c) 3.proses (d) 4.proses

Oturum | Session: Plastik Şekillendirme Prosesler // Aluminium Forming Processes ALUS’08



ALUS’06 * 6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium 2013 Istanbul

% Aî
 

i

%
 i

i . - 5 A / A İ>
A' A ■V Â* A 3 i

3*0 : mo j~ " 3 ¡HİSSİ 5:1

Î50..0 : ZS3.C 1 \ u

---JÇı.i'V  ̂ ‘s ■ P sm Ctinı
03 W; Tnss'i) ■ İK6 . t'P). SîAiem
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Şekil 3 .İkiz merdane yöntemiyle üretilmiş üretilen AA3104 alaşımlı 0, 20mm kalınlıkta 
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Şekil 4. İkiz merdane yöntemiyle üretilmiş üretilen AA3104 alaşımlı 0, 20mm kalınlıkta 
H0 malzemelerin mekanik özellikleri, (a) 1.proses (b)2.proses (c) 3.proses (d) 4.proses
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Tablo 4. İkiz merdane yöntemiyle üretilmiş üretilen AA 3104 0,20 mm H19 ve H0 
malzemelerin Erichsen değerleri ve AA 3104 0,20 mm H0 malzemelerin dikey ve 
düzlemsel anizotropi sonuçları.

Proses
Kodu

Erichsen
Derinüği(mm)

H19

Erichsen
Deriıılîği(mm)

H0

R(Dikey
Anizotropi)

H0

AR(DüzIenısel
Anizotropi)

H0

1 2,87 4,55
0,49

-0,1150,48
0,60

2 2,96 4,88
0,55

0,0050,46
0,50

3 2,79 4,50
0,51

0,0350,52
0,48

4 2,73 4,43
0,56

0,0100,46
0,50

Sürekli dökümde malzeme levha kalınlığı boyunca heterojenlik göstermektedir, IMD 
yöntemiyle üretilen levhaların döküm mİkroyapıları incelendiğinde üst yüzeyde merkeze 
göre daha ufak ve uzamış taneler görülmüştür. IMD yöntemiyle, DD döküm yapısına göre 
oldukça küçük taneli istenilen kalınlıkta dökme levhalar elde edilmektedir.

Mekanik özellikler incelendiğinde prosesler arasında çok belirgin bir fark 
bulunmamaktadır. Akma mukavemeti sonuçlarına baktığımızda 290-320 MPa aralığında 
olduğu görülmektedir. İçecek kutuları ile ilgili yapılan çalışmalarda akma mukavemetinin 
280 MPa civarında olduğu prosesin en az kulaklanma olduğu sonuçlan vermiştir [2].

Homojen tav sıcaklığının artması ile akma ve çekme değerlerinin azaldığı görülmektedir. 
Hem H19 hem H0 kondüsyonları için; 1 ve 2. proses İle 3 ve 4. proses sonuçlarını kendi 
içlerinde kıyasladığımızda daha yüksek homojen tav sıcaklığı görmüş olan malzemelerin 
daha düşük akma ve çekme mukavemetine sahip olduğu görülmektedir. Malzemelere 
uygulanan tav sıcaklığının artmasıyla, akma ve çekme mukavemeti değerleri düşerken, 
uzama değerleri artmaktadır [6].

Al-Mg alaşımları deformasyona bağlı olarak sertleşme gösterirler [7]. 1 (4,35->lmm) ve
3. proses (5,80-^lmm) ile 2 (4,35“Mmm) ve 4. prosesleri (5,80-^lıum) kendi içlerinde 
incelediğimizde homojen tav sonrası artan deformasyon miktarı ile çekme ve akma 
mukavemetlerinin yükseldiği görülmüştür.

Derin çekilebilirlik için çekme, akma mukavemeti ve uzama değerleri levhanın davranışını 
tanımlamada yeterli değildir. Bu sebeple yapılan Erichsen deneyi derin çekilebilirlik 
hakkında bilgi vermektedir. Erichsen derinliği arttıkça malzemenin derin çekilebilme 
kabiliyeti artmaktadır [8]. Erichsen sonuçları incelendiğinde 2.prosesin (550 °C ve 
4,35-Mmm) derinliğin en yüksek olduğu görülmektedir. Erichsen derinliğinin diğerlerine 
göre daha yüksek olması derin çekilebilirlik kabiliyetinin daha iyi olabileceğini 
göstermektedir. IMD yöntemiyle ilgili yapılan çalışmalarda homojen tav sıcaklığının 
artmasıyla mikroyapının ince ve eş eksenli bîr yapıya doğru dönüştüğü görülmüştür. İnce 
ve eş eksenli mikroyapıya sahip malzemelerin de derin çekilebilirliğinin daha iyi olduğu 
tespit edilmiştir [6,9], Bu çalışmadaki mİkroyapıları incelediğimizde homojen tav sonrası 
daha düşük deformasyona sahip ve homojen tav sıcaklığı daha yüksek olan 2. proseste 
yapının daha ince ve eş eksenli olduğu görülmüştür. 1. prosesin tane yapısı 2. prosese göre
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daha büyüktür. 3 ve 4. prosesler de kendi içinde incelendiğinde homojen tav sıcaklığı daha 
yüksek olan 4. prosesin daha ince ve eş eksenli yapıya sahiptir.

Düzlemsel anizotropi, İçecek kutuları gibi derin çekilmiş kaplarda kulak oluşumuna yol 
açar. Düzlemsel anizotropi katsayısı sıfıra yakın olan proseslerde derin çekilebilirliğin 
daha iyi olduğu söylenebilir. Düzlemsel anizotropi katsayıları incelendiğinde sonucu sıfıra 
en yakın prosesin 2. Proses (0,005) olduğu görülmektedir. Düzlemsel anizotropinin pozitif 
olarak çıkması kulakların 0° ve 90°, negatif olarak çıkması kulakların 45° yönünde 
meydana geleceğini göstermektedir. Al alaşımlarıyla İlgili çalışmalarda dikey 
anizotropinin artmasıyla derin çekilebilirliğinin de artış gösterdiği görülmüştür. 
Alüminyum için dikey anizotropinin 0,60-0,85 aralığında kalması durumunda derin 
çekilebilirliğinin iyi olduğu tespit edilmiştir [10]. Bu çalışmadaki dikey anizotropi 
değerleri 0,60’a yakın olduğu gözlenmiştir.

4. GENEL SONUÇLAR
-IMD yöntemiyle üretilen levhaların döküm mikroyapısı beklendiği üzere levha kalınlığı 
boyunca heterojenlik göstermektedir.
-Uygulanan homojen tav sıcaklığının artmasıyla birlikte akma ve çekme mukavemetlerinin 
azaldığı ve mikroyapının daha ince ve eş eksenli bir yapıya dönüştüğü görülmüştür. 
-Erichsen derinliğinin en yüksek olduğu proses homojen tav sıcaklığının yüksek (550°C 8 
saat) ve homojen tav sonrası deformasyonun düşük proses ( 4 , 3 5 1  mm) olan 2. prosestir. 
-Düzlemsel anizotropinin sıfıra en yakın olduğu proses ve mikroyapının ince ve eş eksenli 
olduğu proses 2.prosestir. 2.prosesin bu sonuçlardan dolayı içecek kutuları için en iyi 
şekillendirilebilirlik özelliğini vereceği düşünülmektedir.

5. TEŞEKKÜR
Yüksek lisans çalışmasına verilen finansal destek için İTÜ BAP birimine ve katkılarından 
dolayı Sn. Eda DAGDELEN’e, Sn. Aziz GEDİKLİ’ye, Sn. Halil SEZEN’e, Sn. Tolga 
FÎDAN’a teşekkür ederiz.

6. GELECEK ÇALIŞMALAR
Proses denemeleri yapılarak farklı ara tav sıcaklıklarının da şekil lend ir i leb il iri iğe etkisi 
incelenecektir.
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SIMA Yöntemi ile 2024 Dövme Alüminyum Alaşımından Parça Üretimi

Part Manufacturing from 202--1 Wrought Aluminium Alloy by SIMA Method

Hüseyin Özdeş, İlker Erdeniz, Derya Dışpmar 
İstanbul Üniversitesi / Türkiye

-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------®

ÖZET

Yarı-katı halde şekil verme yöntemleri, gerek döküm gerekse dövme alaşımlarına ticari olarak 
uygulanabilmektedir. Non-dendritik yapı eldesi ekonomik, hızlı ve kaliteli bir biçimde parça 
üretimine imkan vermektedir. Küresel yapı eldesi için kullanılan yöntemlerden birisi de 
SIMA (Strain-Induced, Mel t-Activated) yöntemidir. Bu çalışmada 2024 alaşımına SIMA 
prosesi uygulanarak, optimum küresel yapı eldesi amacıyla 590, 610 ve 630°C’de ısıl işlemler 
yapılmıştır. Daha sonra açık ağızlı anahtar şeklinde parçaların farklı yükler altında dövme 
yöntemi ile üretimi gerçekleştirilmiştir. SİMA şartlan ile kalıp dolumu ve mikroyapı 
arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Anahtar kelim eler: 2024; plastik şekil verme; SIMA; tiksotropi; yarı-katı.

ABSTRACT

Semi-solid forming methods are commercially used for both cast and wrought aluminum 
alloys. Non-dendritic structures aid economical and fast, high quality part production. One of 
the methods of obtaining spherical microstructure İs called SIMA, In this work; the SIMA 
method was applied to 2024. In order to obtain optimum spherical structure, heat treatment 
was carried out at 590, 610, and 630°C for certain time intervals. Then, moulds in the shape of 
a spanner with different thicknesses were used. Mould filling ability was characterised by 
means of microstructural analysis.

Keywords: 2024; piastical forming; SIMA; thixotropy; semi-solid.

1.G İR İŞ

Dövme alüminyum alaşımları, döküm alüminyum alaşımlarıyla karşılaştırıldıklarında üstün 
özelliklerinden dolayı havacılık ve otomobil endüstrisinde yaygın uygulamalara 
sahiptirler [1]. Karmaşık geometrik parçalar için, farklı alüminyum alaşımlarının kullanımına 
yönlenilmiştir. Özellikle hafif olan alüminyum alaşımları bu konuda avantajlıdır. Ayrıca 
firmalar daha kısa işlem süresi ve birkaç şekil verme operasyonuyla, maliyet azaltmanın 
yollarını aramaktadırlar [2],

Yarı-katı metal işlemleri (SSF) teknolojisi, 1970'ler boyunca Flemings'in önderliğinde 
Spencer ve arkadaşları tarafından M.LT.'de geliştirilmiştir [3]. Yarı-katı metal şekillendirme 
teknolojisi, dökümün yüksek yoğunluğu, uzun kalıp ömrü, düşük şekillendirme çabası ve son 
hale yakın şeklîn gerçekleşmesi gibi sayısız avantaja sahiptir. Yarı-katı şekillendirme reo-
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şekillendirme ve tikso-şekiİlendirme olarak ayrılabilir [4], Teknik olarak yarı-katı hal 
oluşumu öncesi için ince şekilli, dendritsiz, küresele yakın tane yapısı gerekir (Şekil Tde tipik 
dendrit ve küresel mikroyapı gösterilmiştir). Bu amaçla manyetik karıştırma, elektromanyetik 
karıştırma, eğimli soğutma plakasından döküm prosesi vb. çeşitli metotlar önerilmektedir [5]. 
Ancak yaygın olarak yarı-katı biyetlerin hazırlanması ve yeniden ısıtılmasını içeren tikso- 
şeki İlendirme işlemi kullanılmakta ve çalışılmaktadır [4]. Pek çok malzeme teknolojileri 
arasında, yarı-katı şekil verme prosesleri iyi yüzey kalitesi, iyi mekanik özellikler, düşük 
enerji tüketimi vb. Özellikleri ile önemli avantajlar sunmaktadır. Yarı-katı halde şekillendirme 
malzemenin solidus-likidus sıcaklıkları arasında kuvvet uygulanarak şekillendirilmesinde]! 
ibarettir [5].

Şekil 1. A2024 alaşımının tipik dendrit (a) ve küresel mikroyapı görüntüsü (b) [1]

En etkili teknolojik yaklaşım ise, 1981 yılında ortaya atılmıştır [7-8], Bu tekniğe 
araştırmacılar SIMA(Strain-Induced Melt-Activated) prosesi adını vermişlerdir. SIMA prosesi 
bir seri proses adımlarının gelişimine dayanmaktadır. Temel olarak sıcak işlem görmüş 
ekstriizyon ya da haddelenmiş barlar, ilave olarak bir soğuk işleme tabi tutulurlar. Daha sonra 
malzeme yarı-katı sıcaklığına ısıtılır. Sonuç olarak elde edilen yapı homojen, non-dendritik ve 
küremsi mikroyapı halini alır. SIMA prosesi Al, Mg, Cu ve Fe alaşımları için denenmiştir ve 
1983 yılından itibaren alüminyum alaşımlarının üretiminde kullanılmaya başlanmıştır [7]. 
SIMA prosesi ekonomikliği ve küçük çaplı hammadde (dövme için) malzemesi olarak 
kullanılabilme Özelliği İle dikkati çekmektedir. Teknik olarak daha büyük parçalara da 
uygulanabilmektedir ancak ekonomik olarak Magneto Hydro Dinamic(MHD) yöntemiyle 
kıyaslanamamaktadır [7].

Şematik yapısı şekil 2'de görülen SIMA prosesi, sürekli döküm ile non-dendritik malzeme 
üretiminin tek kaynağa bağımlılığım ve ayrıca çeşitli şartlarda parça üretiminin zorluklarını 
gidermek üzere geliştirilmiştir. Şekil 2'de görüldüğü gibi döküm sonrası malzeme yeniden 
kristalleşme sıcaklığının altında veya üstünde yüksek oranlarda deformasyona maruz bırakılır. 
Böylece, dendritik yapı kırılır ve ince uzun taneli deforme olmuş yapı elde edilir. Bu 
deformasyonun yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde olması gerektiği ileri sürüldüyse de, 
bunun zorunlu bir şart olmadığı daha sonraki çalışmalarda kanıtlanmıştır [7-8].
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Şekil 2. SIMA yönteminin şematik yapısı [6].

Daha sonra bunu düşük sıcaklıklarda ve az miktarda bir soğuk deformasyon izler. Bu soğuk 
deformasyonun amacı, malzemedeki disiokasyon yoğunluğunu arttırmaktır. Düzlemler 
halindeki bu dislokasyonlar tavlama sırasında geniş açılı tane sınırı oluşturacak olan alt tane 
sınırım oluştururlar [7]. Bu olay şekil 3'de verilmiştir.

C D  Q O
(d) (e)

Şekil 3. SIMA prosesinde mikroyapımn değişimini gösteren model: (a) dendrit kolu; (b) 
dendrit kolunun az bir deformasyondan sonraki hali; (c) tane yer değişimi ve uzamasından 

sonraki yapı; (d) uzamadan sonraki tanenin içi; (e) tanelerin kırılması [9],

Isıtma zamanı, sıcaklık, soğuk işlem derecesi gibi parametreler de SIMA yönteminde yarı-katı 
mikroyapıyı kontrol etmedeki kritik faktörlerdir. Alaşımın mikroyapısı, kısmi ergitme öncesi 
yarı-katı halde hazırlanan alaşımın mikroyapısına bağlılık göstermektedir. Yani ilk mikroyapı 
ve kısmi ergime boyunca olan değişim işlemleri çalışırken önemli rol oynar [3].
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; ısıtma zamanı ve sıcaklığın optimizasyonu sonrasında, 
AA2024 alaşımının kalıp doldurma kabiliyetinin incelenmesi olmuştur.

2.DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada kullanılan 2024 Alüminyum alaşımının kimyasal kompozisyonu Tablo l'de 
görülmektedir.

f: ALUS’06Oturum | Session; Plastik Şekillendirme Prosesleri / /  Aluminium Forming Processes



AÜJS’06 * 6, Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium 2013 isîanbu

Tablo 1. 2024 dövme alüminyum alaşımının kimyasal kompozisyonu(% Bileşim)
Zn Cu Mg Mn Si Fe Cr Ti Ai

2024 0,35 3,8 1,2 0,51 0,27 0,31 0,028 0,033 kalan

Alaşım, soğuk deformasyondan çıkmış, 25mm çapındaki silindirik çubuk olarak Sistem 
Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. den tedarik edilmiştir.

SIMA yöntemiyle parça üretimini araştırırken uygun sıcaklık ve süreyi bulmak için önceden 
deforme malzeme, katılaşma aralığı bölgesinde seçilen 590, 610, 630°C sıcaklıklarda 5,10,15 
ve 20 dakika hava ortamında ısıl işleme tabi tutulmuştur. Mikroyapı incelemesi sonucu, 
optimize sıcaklık ve süre 630°C de 15 dakika bekletme olarak tespit edilmiştir. Belirlenen 
optimize şartlarda ısıl işleme tabi tutulan lOOmm uzunluğundaki çubuklar 1 ton pres 
uygulanarak ölçüleri şekil 4'te verilmiş 50 ve lOOmm derinliğindeki anahtar şeklindeki (şekil 
5) kalıplara basılmıştır.

's.i
i
I
■

25 mm
100 mm

Şekil 4. Kalıp Şekli ve Ölçüleri

Şekil 5. Soğuk Deformasyondan Çıkmış Silindirik Çubuk ve Kalıp

Kalıp dolum şartlarını da belirlemek için sıcak, soğuk ve yağlı kalıp denenmiştir. 
Metalografık incelemele amacıyla anahtar şeklindeki parçanın uç, orta ve son kısmından 
olmak üzere, üç bölgeden alınan madeni para şeklindeki numuneler boyuna dikey olarak
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abrasif kesme cihazında kesilmiştir. Numuneler standart metalografık yöntemlerle (Zımpara + 
Parlatma) inceleme için hazırlanmıştır. Dağlayıcı olarak Keller çözeltisi ve mikroyapılarm 
görüntülenmesinde Olympus marka optik mikroskop kullanılmıştır.

Ortalama tane boyutu ölçümü yapılmıştır. Tane boyutu ölçümlerinde çizgisel kesişme 
yöntemi kullanılmıştır. Her alandan 3 adet tanenin boyu ölçülmüş ve ölçülen tanelerin 
boyutunun ortalaması hesaplanmıştır.

3.BULGULAR VE TARTIŞMA

Soğuk deformasyondan çıkmış 2024 alaşımının 590, 610 ve 630°C 'lerde 5-10-15-20 dk'lık 
ısıl işlemlerden elde edilen mikroyapılarm gözlemlenmesi sonucu optimum küresel mikroyapı 
(şekil 6) eldesinin 630°C 'de 15 dk olduğu görülmüştür. Akbaş çalışmasında 7075 alaşımı için 
optimum küresel mikroyapmın 575°C'de oluştuğunu gözlemlemiştir [6]. Bu da farklı 
alaşımlar için bu durumun değiştiğini göstermektedir.

Şekil 6. Elde Edilen Optimum Küresel Mikroyapı

Optimum küresel taneler elde edildikten sonra, çubuğun kalıbı doldurmasını gözlemlemek 
için; sıcak, soğuk, yağlı ve yağsız kalıba 1 ton yükle basma işlemi uygulanmıştır. Bu işlemler 
uygulanmış parçanın son hali şekil 7 ve şekil 8'de gösterilmiştir.
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Şeki! 7. a) Soğuk Kalıba Basılmış, b) Sıcak Kalıba Basılmış Non-Dendritik Parça

Şekil 7. den de anlaşılacağı üzere; aynı derinlikteki sıcak kalıba basılmış parça kalıp içinde, 
soğuk kalıba basılmış parçaya oranla daha çok dolum ve uzama göstermiştir. Şekil 7.b’deki 
parça sıcak kalıba basıldığında, kalıpla temas eden bölge hemen katılaşma gösterin ey ip daha 
uzun yol almıştır. Şekil 7.a’daki parça ise soğuk kalıpla temas ettiğinde, daha erken katılaşma 
gösterdiği için daha kısa yol almıştır. Bu yüzden oluşan çapak yüksekliği daha fazladır.

ı

Şekil 8. a) Yağsız Kalıba Basılmış, b) Yağlı Kalıba Basılmış

Şekil 8. de aynı derinlikte ve aynı sıcaklıktaki, yağlı ve yağsız kalıba basılan parçalar 
görülmektedir. Bu parçalardan yağlı kalıba basılmış olanı, yağsız kalıba basılmış olana oranla 
bir miktar daha fazla uzama göstermiş olmasına rağmen, sıcak ve soğuk kalıba basılmış 
parçalar arası uzamadaki gibi kayda değer bir uzama gösterememiştir. Bu durumda; kalıbın 
yağlı olmasının, parçanın katılaşma hızına geciktirici etkisi bulunmadığı görülmüştür. Şu 
şartlar dikkate alındığında ortaya çıkan mikroyapıiar şekil 9, şekil 10 ve şekil lî 'de 
verilmiştir.

Şekil 9. Soğuk Kalıba (25°C) Basılan Parçanın Mikroyapısı; a) Temas Yüzeyi b) Yüzeye Dik

ALUS'08 “ ' Olurum i Sesoion. Pioîlık ŞsM&nciifrna Prcüssisn A Alum-nıum Fomkrsg Pîgcsûssû



2013 İstanbul 6. Alüminyum Sempozyumu ■ 6ih Alumınıum Symposium * ALUS'06

Şekil 10. Sıcak Kalıba (35Ö°C) Basılan Parçanın Mikroyapısı; a) Temas Yüzeyi b) Yüzeye
Dik

Şekil 11. Yağlı Kalıba Basılan Parçanın Mikroyapısı; a) Temas Yüzeyi b) Yüzeye Dik

Mikroyapılara görüntü analizi yapılarak, tanelerin şekil faktörleri hesaplanmıştır. Şekil 
faktörü (4.7Lçevre)/(aian)2 olarak hesaplanır ve 1 olması tam daire anlamına gelirken, 0 olması 
çizgi olarak adlandırılır. Yarı-katı şekil verme sonrasında arzu edilen şekil faktörü dolayısıyla 
1 olacaktır. Fakat yapılan çalışmalarda elde edilen değerler 0.81 olarak hesaplanmıştır. Yağlı 
kalıba yapılan dökümlerde ise küresellik 0.51 seviyelerine düşmüştür.

Elde edilen tanelerin, görüntü analizlerinden ortalama tane boyutu, 52.4 pm, İkinci faz oram 
ise % 21.6 olduğu tespit edilmiştir.

Bunlara rağmen her üç İşlemde de kalıp tam olarak doldurulamamıştır. Bu da basma 
kuvvetinin parçanın kalıpta dolum göstermesi için yetersiz kaldığım göstermiştir.

4.SONUÇLAR

A2024 alaşımında SİMA yöntemiyle yarı-katı şekillendirme İçin gerekli tiksotropik 
mikroyapı ve parça üretimi ile ilgili çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
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1) Kullanılan alaşımın optimum küresel mikroyapısınm 630°C 'te 15 dk beklemeyle elde 
edildiği bulunmuştur.

2) Optimum küresel mikroyapıya sahip alaşımın, kalıp içinde basma ile şekillendirme 
işleminde, kalıp sıcaklığının parçanın kalıpta şekil almasında önemli bir etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir.

3) Aynı şekilde optimum küresel mikroyapıya sahip alaşımın, kalıp içinde basma İle 
şekillendirme İşleminde, kalıbı yağlamanın parçanın kalıpta şekil almasında kayda değer bir 
etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir.
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Saf Titanyum Malzeme Yüzeyinde Alümiııyum-Titanyum İntermetalik
Tabakasının Oluşturulması

To C on s t itine a Aluminium-Tit aninin In ter meta İliç Layer on t he Sııriace of Püre Titaııium

Mustafa Safa Yılm az1, Erdem Atar1, Orhan Şahin1, Eyüp Sabri Kayalı2 
'Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, "İstanbul Teknik Üniversitesi / Türkiye

©- ■o

ÖZET

Bu çalışmada titanyumun yüzey özelliklerinin geliştirilmesi amacı ile, Elektro Spark 
Biriktirme (ESD) yöntemi ile aşınma dayanımı yüksek olan alüminyum-titanyum 
intermetalik tabaka ile yüzeyi kaplanmıştır. Altlık malzeme olarak ticari saflıktaki titanyum 
(Kalite 2, Cp-Ti Grade2), elektrot olarak da ticari saflıktaki alüminyum çubuk kullanılmıştır. 
ESD cihazında sabit tutulan parametreler; elektriksel yük: 2000 mC, kaplama hızı: 1 
cm2/dakika, pulse süresi: 50 ps. Akım şiddeti 100 ve 300 amper değerlerinde değiştirilerek, 
altlık malzeme üzerine 1,2 ve 3 paso kaplamalar yapılmıştır. Değişen parametrelerin kaplama 
özelliklerine etkilerini belirlemek için yapılan çalışmalar kapsamında; kütle transfer 
miktarları, yüzey pürüzlülüğü, kaplama kalınlığı ölçümü, X ışınlan difraksiyon analizi 
(XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) İle enine kesit incelemesi, enine kesitten mikro 
sertlik ve yapışma mukavemeti ölçümleri yapılmıştır. Proseslerdeki kütle transfer verimliliği 
kullanılan amper şiddetinin yükselmesi ve kaplama sayısının artışı ile düşüş göstermiştir. 
Kaplanmış yüzeylerin pürüzlülük değerleri artan kaplama sayısı ile düşmüştür, fakat 
uygulanan amper şiddetindeki artış pürüzlülük değerlerini olumsuz yönde etkilemiştir (Ra= 
3,2-6,5 pm). Kaplama kalınlıkları uygulanan amper şiddetinin yükselmesi ve kaplama 
sayısındaki artış ile artış göstermiştir (15-26 pm). Tek pasoiu düşük amper şiddetli (100A) 
kaplamalarda AlTi+AluTis fazlarının oluştuğu, amper şiddeti yüksek (30ÖA) olan 
kaplamalarda ise AITİ+AITİ3 fazlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Amper şiddetinden 
bağımsız olarak, kaplama paso sayısının artışı ile (2-3 paso) AflTi ve AluTi5 gibi alüminyum 
yoğun fazların oluştuğu gözlemlenmiştir. İçyapıda oluşan termal gerilmeler ve TİN fazı 
varlığı nedeni ile kaplamanın sertlik değerleri 1200 HV mertebelerine kadar çıkmıştır. Altlık 
ile metalik bağ oluşturan kaplama tabakasının yapışma mukavemetinin iyi olduğu, fakat artan 
kaplama sayısının yapışmayı olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar, ESD 
tekniği ile titanyum malzemenin yüzeyinde alüminyum-titanyum intermetalik tabakası 
oluşturularak yüzey özelliklerinin geliştirilebileceğini kanıtlanmıştır.

A nahtar kelim eler: Elektrospark, kaplama, alüminyum-tiîanyum intermetaiikSeri, titanyum.

ABSTRACT

The aim of this study is to improve the surface properties of titanium by Electro Spark 
Deposition (ESD) technique. Commercially pure titanium (Cp-Ti, Grade 2) and aluminum 
rods were used as substrate and electrode materials respectively. Electrical charge of 2000 
mC, coating speed of 1 cmf/minute per pass, rectangle pulse pattern, pulse duration and 
vibration frequency of the electrode holder were kept constant. During the experiments, the 
following pulse parameters; pulse current amplitude and pause between the pulses of a pulse 
group with 100 and 300 A and 1.00 ps were used respectively. 1,2 and 3 passed experimental 
studies were carried out to see the influence of process parameters on the mass transfer, 
coating phases and surface properties of coatings. The surface roughness, cross sectional
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microstructure, phase analysis, micro hardness and adhesion properties of the coated samples 
were characterized by profilometer, SEM, XRD, micro hardness tester and Rockwell~C 
adhesion tester respectively. XRD studies revealed that the one pass coatings were mainly 
composed of AlTi and AlTu intermetallic phases. Two and three pass coatings were 
composed of Ai rich phases (AETi, AlnTis). By increasing the pulse current amplitude and 
decreasing the pass number; the surface roughness of the coated samples increased. It was 
also observed that, there was an increase in the coating thickness with the increasing pulse 
current amplitude and pass number (15-26 pm). Due to thermal stresses and the presence of 
TiN phase, the hardness of coatings increased up to 1200 HV values. Generally all coatings 
were well adhered to the substrates, however samples coated with lower pulse current 
amplitude and lower pass number showed relatively better adhesion properties. These results 
showed that it is possible to improve the surface properties of commercially pure titanium 
with the formation of intermetallic compounds as a coating by Electro Spark Deposition 
technique.

Keywords: Aluminium - titanium intermetailics, titanium, coating, electro-spark discharge.

GİRİŞ

Titanyum ve titanyum alaşımları düşük yoğunlukları yanı sıra yüksek mukavemet ve iyi 
korozyon direnci özelliklerine sahip olmaları ile mühendislikte çok sık kullanılan 
malzemelerdir. Ayrıca bu malzemeler İşletmelerin maliyetlerini azaltan birçok etkiye de 
sahiptirler. Titanyum ilavesi ile makine ağırlıkları azalmaktadır, kimyasallara karşı korozyon 
direncine sahip malzeme elde edilebilmektedir, güvenilirliğin yanı sıra malzeme açısından da 
yüksek performans ve uzun Ömürlülük bu metalin tercihinde önemli rol oynamaktadır [1 ].

Titanyum ve alaşımlarının sergiledikleri bu üstün özelliklere karşın, kullanım alanlarında 
büyük problemler çıkartan zayıf triboîojik özellikleri de bulunmaktadır. Titanyum malzemeler 
düşük aşınma direnci ve yüksek sürtünme katsayısı gibi yüzey özellikleri nedeniyle hareketli 
temasın gerçekleştiği mühendislik uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. Yapışmaya varan 
sürtünmeler sonucu oluşan aşınma alanlarında korozyon direncini sağlayan oksit tabakası 
bozulmakta ve malzeme kullanımım zorlaştırmaktadır. Titanyum ve alaşımlarının bu zayıf 
yüzey özelliklerini geliştirmek için yüzey modifikasyon yöntemlerine başvurulmuştur [2|.

Bu çalışmada titanyumun sürtünmeli yüzeylerdeki karakteristik özelliklerinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yüzey kaplama teknolojisi olarak Elektro Spark Biriktirme 
(ESD) yöntemi kullanılarak malzeme yüzeyinde sürtünme dayanımı yüksek olan alüminyum- 
titanyum intermetalik tabakası oluşturulmuştur. Deneyler atmosfer ortamında yapılmıştır.

ESD prosesi birçok avantaja sahip bir yöntemdir: güçlü metalik bağlanma, yüksek aşınma 
dayanımı, kolay kullanım, düşük maliyet, minimum oranda ısıdan etkilenmiş bölge. Bu 
yöntemde proses parametrelerinde yapılacak değişiklikler kaplama kalitesini doğrudan 
etkilemektedir. Bu parametreler; elektriksel parametreler (voltaj, amper, süre), çalışılan ortam 
(gaz atmosfer, sıcak ortam) ve anot-katot malzeme uyumudur [1].

Oturum I Session: Yüzey İşlenilen // Surface Treatment A L U S ’06
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DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Altlık malzeme (katot) olarak ticari saflıktaki titanyum, elektrot (anot) malzeme olarak da saf 
alüminyum çubuk seçilmiştir. Proses parametreleri; pulse süresi 50 mikro saniye, akım şiddeti 
100 ve 300 amper uygulanmıştır. Numunelere 1, 2 ve 3 paso kaplamalar yapılmıştır. Proses 
işlemleri boyunca elektriksel enerji (2000mC), kaplama hızı (lcm2/dakika), elektrot tutucu 
tabancanın titreşim hızı, pulse şekli (kare) ve voltaj (17V) sabit tutulmuştur. Kaplama 
çalışmaları lOmırr'lik yüzeylerde yapılmıştır. Kaplamalardaki kütle transferi İncelenmeleri 
için 0,001 mg hassasiyete sahip hassas terazi kullanılmıştır. Altlık malzemenin ve işlem 
elektrotunun her paso kaplamalardan önce ve sonra ağırlıkları ölçülerek kütle miktarlarındaki 
değişimler incelenmiştir. Perthometer S8P optik profilometre cihazının 1 pm çapa sahip optik 
ucu kullanılarak kaplanmış numune yüzeylerinin iki boyutlu yüzey profilleri elde edilmiştir. 
Yüzey profillerinin ortalama Ra yüzey pürüzlülük değerleri; elde edilen 20 ölçümün aritmetik 
ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak belirlenmiştir. XRD analizi için Brukers D8 
(40kW, 40mA) cihazı kullanılmıştır. XRD analizi CuKa radyasyonu kullanılarak yapılmıştır. 
Kaplanan yüzeyler 20 - 90° açıları arasında 0,02°'lik artışlarla taranmıştır. Numunelerin enine 
kesit çalışmaları için yapılan ön hazırlıklar aşamasında; kaplanmış numuneler Struers- 
Minİtom model hassas kesici disk ile kaplama yüzeyine dik şekilde kesilmiştir. Kesilen 
numuneler bakalite alındıktan sonra metalografık yüzey parlatma işlemleri yapılarak Philips 
XL 30 SFEG model taramalı elektron mikroskobu (SEM) cihazında kaplamaların enine kesit 
özelliklerinin analizleri yapılmıştır. Kaplamaların yapışma karakteristiğinin incelenmesi için 
RockweIl-C testi uygulanmıştır.

BULGULAR VE İRDELEME

ESD proses parametreleri ve kaplamanın karakterizasyonu ile ilgili bazı sonuçlar Tablo l'de 
verilmiştir.

Tablo 1, Proses parametreleri, numune kodları, kütle transfer incelemeleri, yüzey 
pürüzlülükleri ve kaplama kalınlıkları sonuçlan.

Pulse süresi 
(mikrosaııiye)

Akım
şiddeti

(Amper)

Paso
sayısı

Numune
Adı

Anod
kütle
kaybı

(m g )

Katod
kütle

kazanımı

(m g )

Kütle
transfer
verimi

Pürüzlülük 
(Ra, fim)

Kaplama 
kalınlığı (fim)

50

100
1 Ai 3,1 2,7 0,87 4,93±1,3 15,83±0,8
2 A2 4,1 2,9 0,7 3,32±0,8 İ8,19±2,36
3 A3 4,9 3, İ 0,63 3,2±Û,S 22,48±3,01

300
1 B! 3,0 1,8 0,6 6,56±1,5 16,67±1,0
2 B2 5,1 2,6 0,51 5,2±1,5 23,49±2,7
3 B3 6,2 2,8 0,45 4,2±1,I 26,43±3,11

Anot ve katot malzemelerdeki kütle değişimleri Şekil La' da verilmiştir. Artan akım şiddeti, 
anot malzemedeki kütle kaybını ve katot malzemedeki kütle kazammmı yükseltmiştir. Kütle 
değişimlerindeki bu davranışlar literatürdeki çalışmalar ile uyumludur [3]. Artan paso sayısı 
İle anot malzemedeki kütle kaybı artmakta fakat katot malzemedeki kütle kazanımı Önemli bir 
değişiklik göstermemektedir.

Artan akım şiddeti ve artan paso sayısı kütle transfer verimliliğini (Kütle transfer 
verimi=Katot kütle kazanımı/Anot kütle kaybı) düşünmüştür. Artan akım şiddeti ile kütle
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transfer verimindeki düşüş literatürdeki çalışmalarda da görülmüştür [3]. Prosesteki kütle 
transfer verim değerleri bu sistem için %90* ların üstüne çıkamamaktadır. ESD çalışmalarında 
% 10-153lik oranlarda buharlaşma olduğu bilinmektedir [4], Verimdeki azalmalar etrafa 
saçılan kıvılcım miktarına ve kaplama sayısına da bağımlıdır. Yapılan tek paso kaplamanın 
üzerine devam eden kaplamalar bir önceki tabakanın parçalanmasına ve kopmalara sebep 
olmaktadır. Bu durum kütle transferindeki verimi çok düşürmektedir.

Kaplanan numunelerin pürüzlülük değerleri Şekil l.b' de verilmiştir. Kaplanmış yüzeylerin 
pürüzlülük değeri artan amper şiddeti ile artmaktadır. Kaplama sayısının artışı pürüzlülük 
değerlerini düşülmüştür. Yüzeydeki sivri noktalar ve tepecikler spark gerçekleştirmek için 
daha elverişli olduğundan tekrar kaplama anında ergiyerek veya parçalanarak pürüzlülük 
değerinin azalmasını sağlamıştır. Pürüzlülük değerlerinin kaplama sayısı ve amper şiddeti ile 
değişimi literatürle uyumludur [3, 5].

Kaplama kalınlıkları Şekil l.c' de görüldüğü gibi 15-26 mikrometre arasında değişmektedir. 
Artan kaplama sayısı ve artan amper şiddeti kaplama kalınlıklarını arttırmıştır. Kaplama 
kalınlıkları sonuçları da literatür ile uyumludur [6].
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Şekil 1. (a): Anot-katod kütle değişimleri, (b): Kaplanmış yüzeylerin pürüzlülükleri,

(c): Kaplamaların kalınlıkları.

Kaplamalarda kullanılan amper ve kaplama sayısına göre oluşan fazlar XRD yöntemi ile 
belirlenerek Şekil 2.a ve Şekil 2.b ' de verilmiştir.

Şekil 2. XRD analizleri; (a): 50 mikrosaniye-100 amper parametrelerinde kaplanmış 
numuneler, (b): 50 mikrosaniye-300 amper parametrelerinde kaplanmış numuneler.
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Al numunesinde intermetaük fazlardan AljjTis ve AlTi oluşurken Bî numunesinde A1Tİ+ 
AITİ3 fazlan oluşmuştur. Amper şiddetindeki artış B1 numunesinin kaplama prosesi 
sıcaklığım arttırmış ve kaplama tabakasından altlık malzemeye doğru alüminyumun 
d ¡füzyonunu sağlamıştır. Meydana gelen difuzyon sayesinde titanyum yoğun bir İntermetalik 
tabaka (AlTi3) oluşmuştur. Numunelere uygulanan ikinci ve üçüncü paso uygulamaları 
kaplama tabakasındaki fazın alüminyum yoğun (AlnTis, AfTi) olmasını sağlamıştır. 
Kaplamalar atmosferik ortamda yapılırken, titanyumun azota olan afmitesi nedeni ile kaplama 
tabakasında TİN fazı oluşmuştur. TİN fazının pik şiddetleri kaplama sayısı arttıkça artış 
göstermiştir. Yüksek sertlik ve aşınma dayanımı özellikleri nedeni ile elde edilmesi 
amaçlanan (AlTi + AITİ3) fazlan kaplama tabakasında olııştumlabilmiştir. Yüzeyde oluşan 
tabakalı kaplama yapısı incelendiğinde, kaplama tabakası İçerisindeki fazların altlık 
malzemeden yüzeye doğru, alüminyum oram artarak (AÎTİ3/AITİ/AI11Tİ5/AI3Tİ) sıralandığı 
görülmüştür.

50 mikrosaniye-300 amper parametreleri uygulanan numunelerin kesit SEM resimleri 
Şekil.3’te verilmiştir. Kesit resimlerinden de görüldüğü gibi kaplamalarda tabakalı yapı 
oluşmuştur. Her tabakada farklı fazların varlığı B1 numunesinde belirgin bir şekilde 
görülmüştür. Dağlama yapılmış olan B1 numunesinde alüminyum oranının kaplamanın 
yüzeyine doğru arttığı gözlemlenmiştir. Kaplama boyunca farklı fazların tabakalı bir şekilde 
yerleşmiş olması beklenen bir durumdur [7],

I  ¡ f i l l l l l l l l l l i s i i i l l l l l i f f

Şekil 3. Kesit SEM çalışması resimleri.

Kaplamaların kesit sertlik dağılımı, yüzeyden altlık malzemeye doğru 5 gr ağırlık kullanılarak 
yapılan sertlik ölçümleri ile belirlenmiştir. Sertlik deneylerinin sonuçları Şekil 4' te 
verilmiştir. Şekil 4'teıı de anlaşıldığı gibi kaplama tabakası altlık malzemeden çok daha serttir. 
Kaplama tabakasındaki fazların sertlik değerleri tavlanmış durumlarındaki sertlik değerlerine 
kıyasla 3-4 kat fazla çıkmıştır [7, 8], Sertlik değerlerinin beklenenden fazla çıkmasının sebebi 
olarak termal gerilmeler ve nitrür fazının varlığı düşünülmektedir. Isı etkisi altındaki (ITAB) 
bölgenin sertlik değerleri beklenen sertlik mertebesindedir. Kaplama kalınlığı boyunca sertlik 
değerleri 1300 HV seviyelerine kadar çıkmıştır.
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Şekil 4. Enine kesit sertlik değerleri.

'? Olurum | 3 i.A;.ıon Yu; 'rtcılrnon!ALUS’06



2013 Istanbul 6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium * ALUS’06

Kaplamaların yapışma mukavemetlerini kalitatif olarak incelemek İçin Rockwell-C deneyleri 
yapılmıştır. Deney izlerinin resimlen Şekil 5' te verilmiştir. İzlerin oluşturdukları çatlaklara, 
çatlak ilerlemelerine ve tabaka kalkması durumlarına bakılarak kaplamanın yapışma kalitesi 
bel i rleneb ilmektedir [9]. Tek paso kaplamaların yapışma kalitesi HF2 düzeyindedir. 
Kaplamaların yapışma kalitesi paso sayısı artışı ile zayıflamıştır. Amper şiddetindeki artış, 
kaplamanın yapışmasında önemli bir farklılık oluşturmamıştır.

Şekil 5. Yapışma kalitesinin belirlenmesinde kullanılan Rockweli-C izleri. 

SONUÇLAR

Anot malzemedeki kütle kaybı; artan akım şiddeti ve paso sayısı İle artmıştır. Katot 
malzemedeki kütle kazanımı; artan akını şiddeti ile artmıştır fakat artan paso sayısı ile önemli 
bir değişiklik göstermemiştir.

Kütle transfer verimliliği artan akım şiddeti ve artan paso sayısı ile azalma göstermiştir.

Kaplama yüzeylerinin pürüzlülük değeri artan akım şiddeti ile artmaktadır. Paso sayısının 
artışı pürüzlülük değerlerini düşürmüştür.

Artan paso sayısı ve artan amper şiddeti kaplama kalınlıklarım arttırmıştır.

Kaplama tabakasında 4 farklı alüminyum titanyum fazı görülmüştür. Elde edilmesi amaçlanan 
(AlTi + AITİ3) intermetalik fazlar da kaplama tabakasında oluşturulabümiştir.

Kaplama tabakası içerisindeki fazlar altlık malzemeden yüzeye doğru, alüminyum oram 
artarak (AITİ3/AÎTi/Al 11Tİ5/AI3Tİ) sıralanmıştır.

Kaplama kesitindeki sertlik değerleri 1300 HV seviyelerine kadar çıkmıştır.

Kaplamaların yapışma özellikleri paso sayısı artışı ile düşüş göstermektedir. Amper 
şiddetindeki değişim kaplamanın yapışma özelliklerinde önemli bir farklılık oluşturmamıştır. 
Tek paso kaplamaların yapışma kalitesinin HF2 düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
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Alüminyum Klima Boru Alaşımlarının Korozyon Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Corrosion Properties of Aluminum Tubing Alloys for Air Conditioners

Feriha Birol1, Mustafa Kürkçüoğlu1, Yücel Birol2, Metin Tuztaş1 
CVrçelİk-LG Klima San, ve Tie, A.Ş., ¿TÜBİTAK Marmara Anıştırma Merkezi / Türkiye
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ÖZET

Son yıllarda Cu fiyatlarının artması nedeniyle klima sistemlerinde Cu boru yerine korozyona 
dayanıklı ve makul bir fıyat/performans oranına sahip Al boru kullanımı giderek artmaktadır. 
Halen klima sistemlerinde 1XXX serisi veya 3XXX serisi alüminyum alaşımları 
kullanılmaktadır. Klima endüstrisinde Cu boru alternatifi olarak 1XXX serisi kadar İyi 
korozyon direncine ve 3XXX serisi kadar iyi mukavemet özelliklerine sahip alüminyum 
alaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, bir alüminyum boru üreticisi olan Hydro 
trafından geliştirilmiş HyLife Solar ticari isimli Al boruları ile halen kullanılmakta olan AW 
1070 ve 3003 alüminyum alaşımlarının korozyon özellikleri karşılaştırılmalı olarak 
çalışılmıştır. Bu amaçla; üç boru alaşımına, Cu boru ile sert lehimle birleştirilmiş boru 
örneklerine nötral %5 NaCl çözeltisinde daldırma testi, tuzlu su sisi testi uygulanmış, ağırlık 
kaybı, oyuk morfolojileri ve galvanik korozyon özellikleri açısından karşılaştın İm ıştır. Yeni 
geliştirilmiş düşük konsantrasyonlarda Fe, Si, Mn ve Mg içeren HyLife Solar alaşımı 1070 
alaşımına yakın bir korozyon direnci verirken 3003 alaşımından daha yüksek sertliğe sahip 
olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klima, alüminyum boru alaşımları, oyuklanma korozyon, galvanik korozyon.

ABSTRACT

In recent years, due to increasing Cu prices, the use of aluminum alloy tubes having good 
corrosion resistance and reasonable price/performance ratio for substitution of Cu tubes in air 
conditioning industry is increasing significantly. The series of 1XXX and 3XXX aluminum 
alloys are most commonly used alloys for tubing in air conditioning systems. As an 
alternative to Cu tubing, an aluminum alloy with enhanced corrosion as 1XXX alloys and 
mechanical properties as 3XXX alloys are required by air conditioning industry. In this study, 
corrosion properties of aluminum tubes made of HyLife™ Solar recently developed by 
Hydro, an aluminum tube manufacturer, have been studied in comparison of corrosion 
behavior of 1070 and 3003 alloys being used in present. For this purpose, a standard salt spray 
and immersion tests in a solution of 5% NaCl were conducted for the tube samples of three 
types aluminum alloys alone and of the brazed to Cu tubes, and their corrosion weight loss, 
pit morphologies and galvanic corrosion behavior of the samples were compared. HyLife 
Solar with low content of Fe, Si, Mn and Mg elements revealed a low corrosion weight loss 
close to 1070 alloy which was much lower than that of 3003 alloy while its hardness was 
comparable with 3003 alloy.

Keywords: Air Conditioners, aluminum alloy tubes, pitting, glvanic corrosion.
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1. GİRİŞ

Alüminyum alaşımları yüzeylerinde doğal olarak oluşan koruyucu film nedeniyle notral 
ortamlarda korozyona dirençli malzemeler olarak bilinirler. Kullanıldıkları yere göre oldukça 
korozif şartlara maruz kalabilen klima sistemleri borularında uygulama alanına göre sınırlı 
miktarda 1XXX serisi veya 3XXX serisi alüminyum alaşımları ve yoğun olarak bakır borular 
kullanılmaktadır.

Son yıllarda bakır fiyatlarının artması ve bakır borularda kancalanma korozyonuna sıkça 
rastlanması, bakır boru alternatiflerinin önemini arttırmıştır. Daha üşük yoğunluğu ve makul 
maliyet/performansı alüminyum boruları oldukça cazip bir alternatif haline getirmiş, 
klimalarda kullanım oranının arttırılması hatta soğutma borularının tamamen alüminyuma 
dönüştürülmesi çalışmalarını önemli ölçüde arttırmıştır[l,2]. Bu gelişmeler Arçelik-Lg 
klimalarında kullanılan alüminyum boru oranının arttırılmasını önemli hale getirmiş ve proje 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Önce klima iç ünitelerinde alüminyum boru oranı 
arttırılmıştır. İkinci aşamada ise dış ünitelerde alüminyum boru kullanımının arttırılması 
planlanmıştır. Dış ünitelerin çok daha korozif koşullara maruz kalması nedeniyle bu 
ünitelerde kullanılacak alüminyum boruların kendisinin ve sert lehimle bakır İle birleştirme 
bölgelerinin korozyon direnci kritik önem taşımaktadır. Ayrıca dış ünitelerde yüksek 
korozyon direnci yanında yüksek mukavemet Özellikleri de borudan beklenen diğer bir 
özelliktir. AW 1070 alaşımı yüksek korozyon direnci nedeniyle dış üniteler İçin iyi bir aday 
olmasına rağmen bazı uygulamalar için mukavemet Özellikleri yeterli olmadığında 3003 serisi 
alaşımlar da kullanılmaktadır.

Alüminyum alaşımlarında saldırgan ortamlarda meydana gelen bölgesel korozyon genellikle 
yapıdaki partiküller ile matris arasında meydana gelen mikrogalvanik korozyon ile 
belirlenmektedir [3], Matrise göre daha katodik potansiyellere sahip Fe, Cu gibi elementlerce 
zengin partiküller mikrogalvanik etkiyle etraflarındaki matrisi çözerek oyuklanmaya yol 
açarken, matrise göre anodik Mg, Zn gibi elementlerce zengin bazı partiküller matrisin bu 
partikülleri çözündürmesi sonucu yerlerinin boşalarak oyuklanma meydana gelir [4-6]. 
Alüminyum alaşımlarında bölgesel korozyon sadece partikül bileşimine bağlı değildir. Bu 
partikiillerin boyutu ve sayısı da mikrogalvanik etkinliklerini önemli ölçüde etkiler [7].

Bu çalışmada ticari olarak kullanılmakta olan AW 1070 ve 3003 alüminyum alaşımlarından 
üretilmiş borularla bir alüminyum boru üreticisi tarafından geliştirilmiş olan mukavemeti 
3003 alaşımına yakın, korozyon özellikleri 1070 alaşımına yakın yeni bir alaşımdan üretildiği 
bildirilen alüminyum borularının korozyon performansının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Buna ilave olarak bu alaşımların sert lehimle bakır borulara birleştirilme bölgelerinin de 
korozyon özellikleri karşılaştırılmıştır.

2. DENEYSEL

Deneysel çalışmalarda halen kullanılmakta olan AW 1070 ve 3003 alaşımı ile bir firmanın 
geliştirdiği 3XXX serisi bir alaşımdan üretilmiş üç tip alüminyum boru alaşımı test edilmiştir. 
Boruların optik emisyon spektroskop is i (OES) ile belirlenen kimyasal bileşimleri Çizelge 
1 ’de verilmiştir. Boruların HV sertlik değerleri ölçülmüş, Çizelge 2 ’de sunulmuştur.

Korozyon deneyleri daldırma ve tuzlu su sisi olmak üzere iki ortamda gerçekleştirilmiştir. 
Daldırma deneylerinde saf su ile hazırlanmış % 5’lik nötral çözelti kullanılmış, deneyler oda
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sıcaklığında 10 gün sürdürülmüştür. Tuzlu su sisi testi ise ASTM B 117’ye göre uygulanmış, 
2 1  günde tamamlanmıştır.

Korozyoıı deneylerinde iki tip numune kullanılmıştır: Alüminyum borular ve galvanik 
korozyon davranışının gözlenmesi için bakır borularla sert lehimle birleştirilmiş Cu-Al boru 
çiftleri.

Boru malzemelerinin mikro yapı İncelemeleri, numune kesitleri metalografık olarak 
hazırlandıktan sonra optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 
gerçekleştirilmiştir. Daldırma korozyonu sonrasında numuneler konsantre nitrik asit içinde 
temizlenerek korozyon yüzeyleri SEM ile incelenmiştir

Çizelge 1. Bu çalışmada kullanılan alüminyum alaşımlarının kimyasal kompozisyonu ve EN
573-3 ile karşılaştırılması.

Numune

Element (% ağ.)

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al

1.070 0.0797 0.0882 <0.0010 <0.0100 <0.0050 0.0068 0.0121 99.80

Yeni alaşım 0.0689 0.1359 <0.0010 0.3394 0.1304 0.1784 0.0112 99.12

3003 0.1088 0.552 <0.0010 0.998 <0.0050 <0.0008 0.0087 98.32
AW 1070 
(EN 573-3 ) 0,2 0,25 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 99,7

(AW 3003) 
EN 573-3 0,6 0,7 0,05-0,20 1,0-1,5 (-) 0,1 (-)

Geri
kalan

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Deneylere alınan boru malzemelerinin kimyasal bileşimleri EN 573-3 İle karşılaştırılmıştır. 
1070 ve 3003 kodlu numunelern kimyasal bileşimi sırasıyla EN AW 1070 ve EN AW 3003 
alaşımlarının bileşimine uygun olduğu belirlenmiştir. 1070 alaşımı % 99,8 safiyetinde Al 
içerirken Fe/Si oranı 1,1’dir. 3003 alaşımında ise Si ve Fe miktarı standartla belirlenen üst 
sınırdan oldukça düşük seviyelerdedir. Mn seviyesi ise standart ile belirlenen alt sınır 
değerindedir. Yeni alaşımda ise Mn, Si ve Fe seviyeleri hem standart 3003’den hem de 
kullanılmakta olan 3003 alaşımından daha düşükken, standart alaşıma bileşiminde 
bulunmayan Mg ilave edildiği belirlenmiştir. Boru malzemelerinin sertlik değerleri (Çizelge 
1) karşılaştırıldığında az miktarda Mg içeren bu alaşımın en yüksek sertlik değerine 
dolayısıyla en iyi mukavemete sahip boru alaşımı olduğu saptanmıştır.

Çizelge 2. Boru alaşımlarının sertlik değerleri

N um une AW  1070 Y e n i Alaşım AW  3003

Sertlik  (HV) 38,4 45,7 39,8
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Alüminyum boru malzemelerinin kesit İncelemesinden elde edilen optik mikroskop ve SEM 
mikro yapı görüntüleri Şekil İde verilmiştir. Beklendiği gibi en az partiktil yoğunluğu 1070 
alaşımında gözlenirken en yüksek partikül yoğunluğu 3003 alaşımında dikkati çekmiştir. 
Karşılaştırmak üzere testlere alınan Yeni Alaşımda ise 3003’e göre daha az sayıda partikül 
oluşumu gözlenmiştir. SEM-EDS ile parti küllerden alman analizlerde her üç alaşımda da Al, 
Fe, Si, Mn sinyalleri alınmıştır. 3003 alaşımında ayrıca Al, Fe ve Mn sinyalleri alınan 
partiküller de belirlenmiştir.

Şekil 1. Korozyon testine alınan alüminyum boru alaşımlarının mikroyapılarmın optik 
mikroskop (50X) a) AW 1070, b) Yeni 3003, c) AW 3003 ve SEM d) AW 1070, e) Yeni 
3003, f) A W 3003 görüntüleri.
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Nötral % 5 NaCl çözeltilerinde yapılan 10 günlük daldırma deneyleri sonrasında belirlenen 
korozyon kaybı Çizelge 3 ve Şekil 2 ’de sunulmuştur. 10 günlük test sonucunda korozyon 
nedeniyle meydana gelen ağırlık kaybı en yüksek (759 (pg/cm2 ) olan boru malzemesinin 
3003 alaşımı, en düşük korozyon kaybı (26,5 pg/cm2) olan alaşımın ise 1070 alaşımı olduğu 
görülmüştür. Daha yüksek mukavemet ve iyi bir korozyon direnci için geliştirilmiş olan Yeni 
Alaşım kodlu boru malzemesinde oluşan korozyon kaybı ise 1070 alaşımından daha yüksek 
olmasına rağmen 3003 alaşımına göre oldukça düşük düzeyde kalmıştır.

Çizelge 3. Nötral % 5 NaCl çözeltisinde 10 gün sonunda ölçülen korozyon ağırlık kaybı.

Numune
Ağırlık Kaybı 

(pg/cm2)

A W 1070 26,5
Yeni Alaşım 39,8
AW 3003 759,0

£5

ÖD
rl.

03

pJÈ

îS d
<

A W 1 0 7 0  Yen i A  iç iş im  A W  3 0 0 3

Alaşım tipi

Şekil 2 . Nötral % 5 NaCl çözeltisinde 10 gün sonunda ölçülen ağırlık kaybının alaşıma göre 
değişimi
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Daldırma testi sonrasında borular, konsantre nitrik asit çözeltisinde korozyon ürünleri 
temizlendikten sonra SEM ile incelenmiştir (Şekil 3). Bu incelemede, boru yüzeylerinde 
ağırlık kaybı eğilimine benzer olarak 1070, Yeni Alaşım ve 3003 alaşımı sırasında artan oyuk 
sayısı dikkati çekmiştir. Boru yüzey görüntüleri daha fazla sayıda oyuk oluşumu ile 3003 
alaşımının en yüksek ağırlık kaybı vermesini açıklayabilmektedir. Bu sonuçlar mikroyapıdaki 
partikiil yoğunluğu ile paralellik göstermekte, alaşımdaki partikül yoğunluğu arttıkça 
meydana gelen oyuk sayısı da artmaktadır. Alüminyum alaşımlarında Al,Fe,Si, Mn içeren 
partiküller matrise göre daha pozitif potansiyellere sahiptir ve etraflarındaki matrisi çözerek 
oluşan alkali tip oyuklar oluşturduğu bilinmektedir [2-7]. Test edilen üç alaşımın 
mikrogalvanik etkinlik açısından benzer karakterde partiküller içermesi nedeniyle aralarındaki 
korozyon kaybı farklılığım partikül yoğunluğu ile belirlendiği düşünülmektedir.

Şekil 3. Nötral % 5 NaCl çözeltisinde 10 tutulan üç farklı alüminyum alaşımından üretilmiş 
boru yüzeylerinin SEM görüntüsü, a) AW 1070, b) Yeni Alaşım, e) AW 3003

Zn4Al lehim teli kullanılarak Al borular dışta olmak üzere Cu boru ile birleştirilen Al 
boruların 10 günlük daldırma ve 21 günlük tuzlu su sisi testi sonrası görünüşleri Şekil 4 a ve 
b’de verilmiştir. Gerek tuzlu su sisi testi gerekse daldırma testi sonrasında yapılan incelemede 
Cu boru ile temasta olan sert lehim alaşımında galvanik korozyon başladığı ancak dışta 
bulunan Al borularda herhangi bir galvanik korozyon belirtisi olmadığı gözlenmiştir. Cu 
boru-Sert Lehim-Al boru üçlü sisteminde, galvanik çift oluşumu Cu ile doğrudan temasta olan 
Zn sert lehim alaşımı arasında oluşmuş, korozyon bu bölgede başlamıştır. Al boru alaşımları-
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Şekli 4. Cu-AI sert lehim birleştirmelerinin a) Tuzlu su sisi, b) % 5 NaCl çözeltisinde 
daldırma testi sonrası görüntüleri

nın galvanik korozyon açısından farklılıklarının ortaya konulması için daha uzun süreli 
deneylere ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Gelecek çalışma olarak daha uzun süreli deneyler 
planlanmıştır.

4. SONUÇLAR

Nötral % 5’lİk NaCl çözeltisinde üç farklı alüminyum alaşımından üretilmiş klima borusu test 
edilmiştir. Bu testlerde;

Korozyon kaybı AW I070<Yeni Alaşım<AW 3003 alaşımı sırasında artmıştır. Düşük 
miktarlarda Fe, Si ve Mn ile birlikte Mg da içeren HyLife Solar alaşımı 3003’e göre oldukça 
düşük, AW 1070 alaşımı ile karşılatırabilir düzeyde korozyon kaybı vermiştir. Bu sıralama üç 
alaşımda partikül yoğunluğu açısından benzerdir. Buna göre 1070 alaşımına yakın korozyon 
direnci İle HyLife Solar malzemesinin daha yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar İçin 
AW 3003 alaşımına göre oldukça İyi bir seçenek olduğu belirlenmiştir.

ZnA14 sert lehim alaşımı kullanılarak Cu borularla birleştirilen Al borularda test süresi 
sonunda galvanik korozyon oluşumu gözlenmezken sert lehimle birleştirme bölgesinde 
yüksek oranda çözünme gözlenmiştir.

Teşekkür

HyLife Solar malzemesini sağlayan Hydro’ya, metalografi çalışmalarındaki katkıları 
nedeniyle MALTdan Fahri Alageyik’e ve SEM çalışmaları için destek sağlayan ARÇELÎK 
A.Ş. MERKEZİ AR-GE Malzeme ve Teknolojileri Ailesine teşekkürü borç biliriz.
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Soğuk Gaz Dinamik Püskürtme Tekniği ile Üretilen 7075 Alüminyum Matrisli Bor 
Karbür Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısal ve Mekanik Özellikleri

Microstructural and Mechanical Properties of ~0- S Aluminum Matrix Boron Carbide Reinforced Composite 
Coatings Produced by Cold Gas Dynamic Spraying Technique

Onur Meydanoğlu1, Eyüp Sabri Kayalı2 
‘Assan Alüminyum San. ve Tie. A.S., ¿İstanbul Teknik Üniversitesi / Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada soğuk gaz dinamik püskürtme tekniği ile T 6  6061 Al altlık üzerine gerçekleştirilen 
7075 Al matrisli B4C takviyeli kompozit kaplamaların mikroyapısal ve mekanik özellikleri 
incelenmiştir. Mikroyapısal karakterizasyon çalışmaları mikroskobik incelemeler ve X-ışmları 
difraksiyon (XRD) tekniği İle gerçekleştirilmiştir. Kaplamaların mekanik Özellikleri Vickers 
mikro sertlik ölçümleri ve aşınma testleri ile belirlenmiştir. Aşınma testleri kuru ortamda salınım 
hareketli karşı yüklemeli aşınma test cihazında gerçekleştirilmiş olup, karşı malzeme olarak 
AI2O3 ve 10006 çelik bilyalar kullanılmıştır. Kompozit kaplamaların takviyesîz 7075 Al 
kaplamaya nazaran daha yüksek sertlik değerleri ve aşınma direnci gösterdikleri görülmüştür. 
Ancak artan bor karbür miktarı kaplamaların sertlik değerlerini arttırmasına rağmen aşınma 
direncinde kayda değer bir değişikliğe neden olmamıştır. Bu bulgular göz önüne alındığında 
besleme tozundaki optimum B4C içeriği hacimce % !0 olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Aşıma, bor karbür, kompozit kaplama, soğuk gaz dinamik püskürtme.

ABSTRACT

In this study, microstructure and mechanical properties of 7075 A1 alloy matrix and B4C 
reinforced composite coatings deposited on a T6  6061 A1 alloy by cold spray were investigated. 
Microstructural characterization was carried out by microscopic investigations and X-ray 
diffraction (XRD) analyses. Mechanical behavior of the coatings was evaluated using Vickers 
micro hardness measurements and wear tests. Wear tests were conducted under dry conditions 
using a reciprocating wear tester under atmospheric conditions by rubbing AI2O3 and 10006  
steel balls. It was observed that composite coatings exhibited higher micro hardness values and 
wear resistance in comparison with unreinforced 7075 A1 coating. The coating hardness increased 
with increasing B4C content; however B4C content higher than 10 vol. % in the feedstock powder 
mixture did not lead to further increase in wear resistance. In this respect, the optimum B4C 
content in the feedstock powder mixture was determined to be 1 0  vol. %.

Keywords: Boron carbide, cold gas dynamic spraying, composite coating, wear.
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1. GİRİŞ

Mühendislik uygulamalarında, yüzey hasarları sistemin güvenirliğini etkilediği için çok 
önemlidir. Bu nedenle tasarımda kullanılan parçanın yüzey özellikleri kütlesel mekanik 
özellikleri kadar önem taşımaktadır. Ancak istenen kütlesel özellikler ile yüzey Özelliklerini bir 
arada bulunduran malzeme üretilmesi ekonomik nedenlerden ötürü oldukça zordur. Bu bağlamda, 
mühendislik malzemelerinin yüzey özelliklerinin geliştirilmesi İlgi odağı olmuş ve yüzey 
modifikasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde, ucuz ancak istenen kütlesel özelliklere 
sahip altlık parça yüzeyde istenen özellikleri verecek uygun malzeme ile kaplanır. Bu yöntemler 
ile parçanın üretilmesi çok daha ekonomikdir.

Örneğin, çeşitli endüstri kollarında kullanılan metalik yapılar korozyona karşı genellikle Al veya 
Al alaşımı kaplanarak korunmaktadır. Al ve alaşımları metalik yapıların korozyon direncini 
arttırmalarına rağmen bu kaplamalar zayıf mekanik özellerinden ötürü yüzeyi mekanik 
kuvvetlerden koruyamazlar. Al ve alaşımlarının mekanik özellikleri sert seramik takviye 
malzemesi ilavesi ile yüksek oranda geliştirilebilir. Dolayısıyla Al veya Al alaşımı yerine metalik 
yapıların Al matrisli kompozit kaplanması korozyon ve mekanik özelliklerinin birlikte 
gelişmesine neden olmaktadır.

Al matrisli seramik partikül takviyeli kompozit kaplamalar metalik parçalar üzerine genellikle 
termal püskürtme yöntemleri ile gerçekleştiril inektedir. Termal püskürtme sırasında APnin 
ergimesi nedeniyle seramik partikülleriıı homojen dağılımının sağlanması, düşük porozite ve 
altlık ile kompozit kaplama arasında iyi yapışma elde edilmesi çok zordur. Karbür esaslı takviye 
partiküllerinin kullanılması durumunda yüksek sıcaklıkta seramik partikül ile eriyik Al arasındaki 
kimyasal reaksiyon ve/veya seramik partikülün eriyik Al içersinde çözünmesi kaplama işlemini 
daha zor yapmakta ve düşük seramik partikül verimine neden olmaktadır. Aynı zamanda termal 
püskürtmedeki yüksek sıcaklığın oksidasyoıı, tane büyümesi, çarpılma ve kalıntı gerilme gibi 
istenmeyen durumları tetiklediği bilinmektedir.

Son yıllarda, gelişmekte olan soğuk gaz dinamik püskürtme (SGDP) yönteminin termal 
püskürtmenin olumsuz yanlarım gidermedeki başarısı dikkat çekmektedir. Diğer yüzey 
modifikasyon tekniklerine göre daha yeni bir teknik olan SGDP 1980’li yılların ortasında Rus 
bilim adamları tarafından İki fazlı sistemlerin (gaz + katı partikül) ses üstü rüzgar tünelindeki 
davranışlarının İncelenmesi sırasında geliştirilmiştir [1 ,2 ].

Katı haldeki tozların ergime olmaksızın malzeme yüzeyinde biriktirme işlemi olan SGDP 
tekniğinde küçük partikül boyutundaki (genellikle <50pm) tozlar sıkıştırılmış gaz ile sağlanan 
yüksek hıza sahip gaz akımına beslenir ve ses üstü hızlara ulaştırılır [3], SGDP tekniğinde yüksek 
hızda gaz akışı basınçlı gazın daralan/genişleyen bir noztil içinden geçirilmesiyle sağlanır [4]. 
Başlangıçta ayrı bir gaz akımı ile taşman tozlar nozüle beslenir. Noziile beslenen tozlar noziildeki 
ana gaz akımı ile hızlanır ve nozülti terk ettikten sonra altlık yüzeyine çarpar. Ses üstü hıza sahip 
katı tozlar yüzeye çarptıklarında plastik deformasyona uğrayarak altlık ile mekanik bağ oluşturur. 
Kaplama süresince tozlar altlık yerine yüzeye yapışan malzeme ile bağ oluşturmaya devam eder. 
Sonuç olarak altlık malzemesine iyi yapışan, homojen ve düşük poroziteli istenen kalınlıkta 
kaplama elde edilir [5].

SGDP tekniğinde gaz akımının sıcaklığı her zaman toz malzemesinin ergime sıcaklığının 
altındadır [l j. Dolayısıyla kaplama katı fazda gerçekleşmektedir. İşlem sıcaklığının düşük olması 
nedeniyle kaplamanın bileşim ve faz yapısı orijinal tozlarınki ile hemen hemen aynıdır [6 ].
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Kaplama işlemi düşük sıcaklıklarda gerçekleştiği için oksidasyoıı da önlenmiş olur. İşlem 
sırasında tozlar ergimediğinden ve sıcaklık nispeten düşük olduğundan kaplanan parçanın 
soğuması sırasında çok az bir çekilme meydana gelir. Tozların yüksek hızda yüzeye çarpması ile 
gelişen darbe etkisi kaplamada basma yönünde kalıntı gerilme oluşturmaktadır. Kaplama yüksek 
deformasyonlu ve soğuk işlem görmüş yapıdadır. Kaplamanın başarısı tozun plastik deformasyon 
kabiliyetine bağlıdır. Deformasyon kabiliyeti yüksek olan tozlar, yüzeye sıkıca bağlanırken sert 
ve kırılgan tozlar ile kaplama yapmak oldukça güçtür. Bu güçlük sert ve kırılgan tozların siinek 
bir toz ile karıştırılmasıyla yenilebilmektedir [7].

Yukarıda Özetlenen literatür bilgileri ışığı altında, bu çalışmada T6  6061 Al altlık üzerine 7075 Al 
matrisli B4C partikül takviyeli kompozit kaplamaların SGDP tekniği ile üretimi amaçlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada kaplama işlemlerinde kullanılacak besleme tozları iki farklı bileşimde 
hazırlanmıştır. Bu amaçla 7075 Al tozuna hacimce %10 ve 20 oranında B4C ilave edilerek kuru 
karıştırma yöntemi ile besleme tozlan elde edilmiştir. Kaplama mikroyapısı besleme tozlan ile 
püskürtme parametrelerine bağlıdır ve kaplama kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 
SGDP tekniğinde besleme tozlarının incelenmesi çok önemlidir [8 ], Çalışmalarda kullanılan 
tozların taramalı elektron mikroskop görünümleri Şekil 1 ’de verilmiştir. 7075 Al tozlan küresel 
morfolojiye (Şekil la) sahip iken B4C tozlan açılı ve keskin köşeli morfolojidedir (Şekil 1b). 
Kaplamalarda kullanılan 7075 Al tozu atomizasyon ile üretilmiş olup, tozların 1 ile 45 pm 
arasında değişen toz boyutlarına ve ortalama (do.s) 15 pm toz boyutuna sahip oldukları 
belirlenmiştir (Şekil 2a). B4C tozlan 1 pm ile 14 pnı boyut arasında olup ortalama (do.s) 7 pm toz 
boyutuna sahiptir (Şekil 2b).

Şekil 1. Kaplamada kullanılan tozların taramalı elektron mikroskop görünümleri (a) 7075 Al ve 
(b) B4C.
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(a) (b)
Şekil 2. Kaplamada kullanılan tozların boyut analiz sonuçlan (a) 7075 Al ve (b) B4C

Besleme tozları ev yapımı soğuk gaz dinamik püskürtme sistemi İle T6-6061 Al altlık üzerine 
püskültülmüştür. Pükürtme işlemlerinde hızlandırıcı gaz olarak nozül girişinde 300°C sıcaklığa 
ve 0.98 MPa basınca sahip He kullanılmıştır. Nozül ile altlık arası mesafe 10 mm olarak 
ayarlanmış olup püskürtme sırasında altlık bilgisayar kontrollü iki eksende hareket edebilen 
tutucu üzerinde îmm/s hızla nozüliin altından geçirilmiştir.

Mikroskobik incelemeler kaplanmış numunelerin kesitlerinde ZEISS marka taramalı elektron 
mikroskobu kullanılarak yapılmıştır. Kesit incelemeleri için numuneler standart metalografik 
yöntemler ile hazırlanmıştır.

Kaplamaların XRD analizinde GBC marka X-ışmiarı cihazı kullanılmıştır. XRD çalışmaları 
CuKa altında 20° ve 120° derece aralığında 1 derece/dakika hızla gerçekleştirilmiş olup tüp 
voltajı ve alcımı sırasıyla 38kV ve 28,5mA olacak şekilde ayarlanmıştır.

Sertlik ölçümleri STRUERS DURAMIN mikro sertlik cihazında Vickers batıcı uç kullanılarak, 
300 gram yük altında yapılmıştır. Her bir numune için en az on ölçüm alınarak, ortalama sertlik 
değeri hesaplanmıştır.

Aşınma deneyleri îleri-geri hareketli yükleme koşullarında, TRIBOTECH marka aşınma 
cihazında yapılmıştır. Aşındırıcı malzeme olarak 6  mm çapında AI2O3 ve 10006 çelik toplar 
kullanılmıştır. Aşınma testleri kuru ortam koşullarında (AECOop için 26±1°C ile %32±1 nem ve 
10006  top için 25±0.3°C ve %36±1 nem) gerçekleştirilmiştir. Aşındırıcı toplar İN yük altında 2 
mm/s kayma hızında numune yüzeylerine sürtmüştür. Aşınma deneylerinde aşınma iz uzunluğu 2  

mm ve toplam kayma mesafesi lOm’dir. Deneyler sonrası aşınma izlerinin yüzey profilleri 
DEKTAK 6 M tipi cihaz ile ölçülmüş ve elde edilen yüzey profillerinden aşınma iz alanları 
hesaplanmıştır. Ayrıca aşınma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu ve aşınma topları optik 
mikroskop ile de incelenmiştir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE İRDELEME

7075 Al ve B4C tozlarının değişik oranlarda kuru karıştırıcıda karıştırılmasıyla üretilen besleme 
tozlarının püskürtülmesi ile oluşturulan kaplamaların taramalı elektron mikroskop görüntüleri 
Şekil 3’de verilmiştir. Taramalı elektron mikroskop görüntülerinden tüm kaplamaların altlığa ara 
yüzeyde herhangi bir süreksizlik oluşturmayacak şekilde sıkıca bağlandığı görülmektedir. Bu
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gözlem püskürtme sırasında 7075 Al tozlarının yeteri kadar hızlandığını ve altlığa çarpması 
sırasında yeterli plastik deformasyona uğradıklarını göstermektedir. B4C takviyeli kompozit 
kaplamaların kesit görüntülerinden B4C tozlarının 7075 Al matris içersinde homojen dağıldığı 
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan kaplama yapısındaki B4C tozlan başlangıç tozları ile aynı 
morfolojiye sahiptir. Bu durum B4C tozlarının altlığa çarpma sırasında plastik deformasyona 
uğramadığını ve B4C tozlarının, yüksek hızlı püskürtme etkisi ile plastik olarak deformasyona 
uğraşmış olan 7075 Al tozları tarafından çevrelenmiş, diğer bir deyişle 7075 Al tozlan arasında 
hapsolduklarmı işaret etmektedir. Bu durum 7075 Al ve B4C tozlarının sertlik farkına 
bağlanabilir. Sonuç olarak kompozit kaplamaların oluşumu sırasında kinetik enerjinin 7075 Al 
tozunun plastik deformasyonu için harcandığının ve B4C tozlarının 7075 Al tozları içersine 
plastik deformasyona uğramadan gömüldüğü söylenebilir.

Takviyesiz 7075 Al kaplama kesitinde bir miktar porozite olduğu dikkat çekmektedir. Ancak B4C 
takviyeli kompozit kaplamalar takviyesiz 7075 Al kaplamaya nazaran daha yoğun bir yapıya 
sahiptir. Gaz dinamik kanunlarından keskin köşeli morfolojiye sahip tozların aynı gaz akımı 
içersinde daha güçlü çekim gücüne maruz kaldıkları ve dolayısıyla daha yüksek ivmelenmeye 
sahip oldukları bilinmektedir [9]. B4C tozları altlığa çarpmaları sırasında plastik deformasyona 
uğramadıkları için bütün momentumlarmı 7075 Al matrise aktarırlar ve 7075 Al matrisin daha 
fazla plastik deformasyona uğramasını sağlarlar. Bu durum 7075 Al tozları için geçerli değildir 
çünkü yüzeye çarpan 7075 Al tozlan sahip oldukları kinetik enerjiyi kendi plastik deformasyonu 
için kullanırlar. Dolayısıyla kompozit kaplamalardaki düşük porozite miktarı B4C tozlarının 
7075 Al tozlarının daha fazla dövmesinden (kumlama etkisi) kaynaklanmaktadır [10].

Şekil 3. Kaplamaların kesit görüntüleri (a) 7075 Al ve (b) hacimce %20 B4C içeren besleme tozu 
ile yapılan kaplama.

Takviyesiz 7075 Al kaplama ile hacimce %20 oranında B4C içeren besleme tozu kullanılarak 
elde edilen kompozit kaplamaya ait XRD paternleri Şekil 4 ’de verilmiştir. Kaplamaların XRD 
patemlerinde besleme tozunda bulunan Al ve B4C dışında her hangi bir faza ait pikin 
bulunmadığı görülmüştür. Bu sonuç kaplama sırasında Al İle B4C arasında kayda değer bir 
kimyasal reaksiyon olmadığının işareti olup, SGDP prosesi gereği püskürtme işlemi sırasında 
tozların yüksek sıcaklıklara maruz kalmamasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 4. Kaplamaların XRD paternleri (a) Takviyesiz 7075 Al ve (b) hacimce %20 B4C içeren 
besleme tozu ile yapılan kaplama.

Takviyesiz 7075 Al kaplama ile B4C içeren kompozit kaplamaların sertlik değerleri Tablo 1 ’de 
verilmiştir. Besleme tozunda bulunan B4C miktarı arttıkça kaplamaların sertlik değerleri de 
artmıştır. Takviyesiz 7075 Al kaplamanın sertliği 136 HVoj iken, besleme tozunda %20 oranında 
B4C bulunması sertliği %30’a yalan oranda artırmıştır.

Tablo 1. Kaplamaların sertlik değerleri.
Besleme tozundaki B4C içeriği, Sertlik,

% hacim HV0.3
0 136Ü0.5

1 0 168±7.7
2 0 178±7.3

ABO3 ve 100Cr6 çelik top kullanılarak kuru ortam koşullarında yapılan aşınma deneyleri 
sonrasında kaplamaların aşınma dirençleri yüzeyde oluşan aşınma izlerinin profılometre yardımı 
ile boyutları (genişlik ve derinlik) ölçülerek değerlendirilmiştir. Aşınma iz profillerinden 
hesaplanan aşınma iz alanlarının kaplamanın besleme tozundaki B4C hacim oram ile değişimi 
Şekil 5’de görülmektedir.

0.02-

S
£
ı*wî:'
>1

a
a

0.01 -

Al,O, 

!00Cr6

s
a

0.00»
o

-------------------------------r ------------ ---------------- |~

10 20
Besleme tozundaki B^C miktarı, % hacim

Şekil 5. 7075 Al matrisli B4C takviyeli kompozit kaplamaların yüzeyinde oluşan aşınma iz 
alanları.
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B4C takviyeli 7075 Al matrisi i kompozit kaplamalar, takviyesiz 7075 Al kaplamalara göre AI2O3 

ve 1000*6 toplar İle yapılan aşınma testlerinde daha yüksek aşınma direnci sergilemiştir. Bir 
malzemenin aşınma direnci sertliği ile doğru orantılıdır [11,12], Dolayısıyla kompozit 
kaplamaların yüksek aşınma dirençleri yüksek sertlikleri İle açıklanabilir. Aynı zamanda 
kompozit yapıların uygulanan yükü stinek matris malzemesinden sert takviye elemanına aktarma 
yeteneklerinin iyi olduğu bilinmektedir [13]. Bu da kompozit yapılara gerilme altında yüksek 
dayanım yeteneği kazandırmaktadır. Kompozit kaplamaların yüksek aşınma dirençleri yüksek 
gerilmelere daha iyi direnç göstermeleri ile de açıklanabilir.

Aşınma izlerinin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri ile aşınma deneylerinde kullanılan 
ABO3 ve lOOCrö topların temas yüzeylerinin görüntüleri Şekil 6 ’da verilmiştir. Gerek 7075 Al ve 
gerekse kompozit kaplamalarda aşınma yüzeyi makroskopik düzeyde kayma yönünde yönlenmiş 
aşınma izleri içermekte olup, karakteristik kazımak aşınma görünümüne sahiptir. Başka bir 
deyişle aşınma yiv oluşumuyla gerçekleşmiştir. Aşındırıcı topların temas yüzeyleri 
incelendiğinde top yüzeyine malzeme transferi olduğu görülmüştür. Ancak bu transferin B 4C 
ilavesiyle azaldığı belirlenmiştir. Bu gözlem B4C takviyeli kompozit kaplamaların takviyesiz 
7075 Al kaplamaya kıyasla daha yüksek aşınma direnci göstermelerini desteklemektedir.

Top
AI2O3 10006 Aİ2 0 3 1 0 0 Cı*6

Takviyesiz 7075 Al kaplama Hacimce %20 B4C İçeren besleme tozu ile 
hazırlanan kaplama■ ■ ■ ■

r ■ ■ -----1

L.. ............1»  ■■■'■

B U
Şekil 6 . Kaplamaların yüzeyindeki aşınma izlerinin taramalı elektron mikroskobu ve aşınma 

toplarına ait temas yüzeylerinin optik mikroskop görüntüleri.

Normal şartlarda artan takviye elemanı miktarıyla kompozit kaplamaların aşınma dirençlerinin 
artması beklenir. Ancak bu çalışmada yapılan aşınma testleri besleme tozundaki B4C hacim 
oranın % 1 0 ’dan % 2 0 ’e artırılmasının kaplamanın aşınma direncinde belirgin bir değişime sebep 
olmadığını göstermiştir. Miyajima ve hvai [14] ile Ghosh ve Saha [15] benzer gözlemi SiC 
takviyeli alüminyum kompozitlerin aşınma davranışları için bildirmişlerdir. Yüksek SiC 
miktarlarında aşınma sırasında çatlak yoğunluğu ile SiC kopmasının daha fazla olduğunu ve 
bunun sonucunda SiC partikü İlerin in aşınma yüzeyinde abrasif etki yaptıkları vurgulanmıştır. 
Sonuç olarak SiC partiküllerinin abrasif etkisi sonucunda yüksek oranda SiC takviyesinin daha 
fazla aşınma direncini geliştirmediği bildirilmiştir.
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4. GENEL SONUÇLAR

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

1. ) SGDP tekniği ile T6-6061 Al altlık üzerine takviyesiz ve B4C takviyeli 7075 Al kaplamalar
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Mikro yapı incelemeri altlık-kaplama arayüzeyinin süreksiz bir 
yapıda ve altlık-kaplama yapışmasının sorunsuz olduğunu göstermiştir. XRD çalışmalarıyla 
kaplama yapısında besleme tozlarında bulunanlardan farklı fazların bulunmadığı tespit 
edilmiştir.

2. ) Takviyesiz 7075 Al kaplamalara nazaran B4C takviyeli kompozit kaplamalar daha yüksek
sertliğe sahiptirler. Kompozit kaplamada bulunan B4C oranının artması İle sertlik bir miktar 
artmaktadır.

3. ) Aşınma testlerinde B4C takviyeli kompozit kaplamalar takviyesiz 7075 Al kaplamaya nazaran
daha az aşınma kaybına uğramışlardır. Ancak besleme tozunda hacimce %10’dan daha fazla 
B4C bulunması kompozit kaplamaların aşınma davranışlarında kayda değer bir gelişme 
sağlamamıştır.

4. ) Tüm sonuçlar göz önüne aldığında SGDP yöntemi ile üretilecek kaplamalar aşınmanın önemli
olduğu uygulamalarda kullanılacaksa besleme tozuna hacimce %10 oranında B4C ilave 
edilmesi yeterlidir.
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Bir Hata Analizi Vaka Çalışması: Endüstriyel Soğutma Ünitelerinde Alüminyum 
Fin - Bakır Boru Sisteminde Galvanik Korozyon

A Failure Analysis Case Study: Galvanic Corrosion in Industrial Cooling Units Consist of Aluminum
Fin-Copper Pipe System

Onur Birbaşar, Barış Beyhan, Hatice Mollaoğlu Altuner, Emrah Fahri Özdoğru 
‘Assan Alüminyum San. ve Tie. A.Ş. / Türkiye

©.............................................................................................................................................................................. ..... ... ........ .....e

ÖZET

Alüminyum fm-bakır boru sisteminden oluşan endüstriyel bir soğutma ünitesinin çalışma prensibi 
sistemdeki suyun çevrenin havası ile soğutulmasına dayanır. Dış ortamlarda kullanılan su ve hava 
soğutmalı bu tür sistemlerde meydana gelen korozyon oluşumları endüstri açısından büyük önem 
taşımaktadır. Yüksek korozif etkiye sahip asitli, tuzlu veya sulu ortamlarda, alüminyum finler ile bakır 
boru arasındaki etkileşim sonucu alüminyum finler zamanın bir fonksiyonu olarak bozunuma uğrar. Bu 
çalışmada, bir soğutma ünitesinde meydana gelen korozyon oluşumu SEM-EDS görüntüleme ve analiz 
tekniği kullanılarak araştırılmıştır. (İ) kenar kalıp kesmeleri İle bakır boru arasında elektrolitik bir 
köprünün oluştuğu, (ii) bu köprünün lokal korozyona neden olduğu, (iii) alüminyum fınlerde galvanik 
korozyon nedeni ile bozunumların gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bu mekanizmanın 
gerçekleşmesinde etken olan faktörler elde edilen bulgular doğrultusunda irdelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Alüminyum fin, soğutucu ünite, gaivanik korozyon, 8006 alaşımı.

ABSTRACT

The working principle of an industrial cooling unit consisting of aluminium fin-copper pipe system is 
based on the cooling of system water with environmental air. The corrosion formation of air and water 
based cooling systems which are used in external environments have a big importance in the industrial 
perspective. In acidic, salty or watery environments having high abrasive effect, the aluminium fins are 
decayed as a function of time due to the interaction between aluminium fins and copper pipe. In this 
study, the formation of corrosion in a cooling system was investigated using SEM-EDS imaging and 
analysis techniques. It was concluded that (i) an electrolytic bridge developed between die cut edge of 
aluminium and the copper pipe, (ii) this bridge caused local corrosion, (iii) a degradation occurred in the 
aluminium fins due to galvanic corrosion. The parameters which caused this mechanism were examined 
in accordance with the obtained findings.

Keywords: Aluminium fin, cooling unit, galvanic corrosion, 8006 alloy.
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1. GİRİŞ

Endüstride kullanılan alüminyum fm-bakır boru sisteminden oluşan soğutucu ünitelerde performans ve 
ekonomiklik göz önüne alındığında en çok tercih edilen fin malzemesi ısı iletimi, dayanıklılığı ve 
hafifliğinin yanında kolay elde edilebilir olması ve ucuz olması nedeniyle alüminyumdur. Ancak bu 
sistemlerin yüksek korozif etkiye sahip asitli, tuzlu ya da sulu ortamlardaki uygulamalarında alüminyum 
finler zamanla İstenen performansı veremeyecek şekilde bozunuma uğrayabilir. Bu tür zor şartlarda 
eşanjörün ömrünü uzatmak amacıyla özel kaplama malzemelerinden yararlanılmaktadır. Metal yüzeylerin 
tuzlu ve asitli ortamlardan korunmasında en yaygın olarak kullanılan kaplama malzemesi epoksidir. 
Özellikle deniz iklimine sahip bölgelerdeki nemli ve tuzlu havanın aşındırıcı etkisine maruz kalan metal 
yüzeylerin korunmasında en ekonomik ve etkili çözüm olarak epoksi kaplama tekniğine 
başvurulmaktadır. Bununla birlikte sıvı haldeki suyun finler üzerinde fazla kalmadan uzaklaşmasını 
sağlayan hidrolîlik kaplamalarda uygulanabilmektedir. Hidrofılik kaplama, yüzey geriliminin düşüklüğü 
sayesinde su damlalarının yüzeyde büyük bir dirençle karşılaşmadan akıp gidebilmesini sağlamaktadır 
[ 1 ,2 ]-

Islak-kuru soğutucular, temel prensip olarak kuru soğutucular gibi çalışır. Sistemde gerektiğinde soğutma 
sağlayacak bir su püskürtme sistemi bulunmaktadır. Sistemdeki akışkanın dış ortam sıcaklığından daha 
düşük sıcaklık değerlerine kadar soğutulması gerektiğinde, basınçlı su püskürtme sistemi devreye girerek 
giriş havasını neme doyurur ve hava sıcaklığım ortam sıcaklığının altına düşürür. Su püskürtme sistemi 
yıl boyunca yalnız en sıcak günlerdeki belli saatlerde termostat kontrollü olarak devreye girerek ihtiyaç 
duyulan ek soğutmayı sağlar, diğer zamanlarda sistemde su tüketimi yoktur. Püskürtme sisteminde 
kullanılan suyun, sertliği alınmış ve filtrelenmiş olması gerekir; aksi taktirde eşanjör finleri üzerinde 
biriken kireç ve tortu, zamanla eşanjörün kalitesini düşürecek ve ömrünün kısalmasına neden olacaktır [ 1 -
3].

Alüminyum fm-bakır boru sisteminden oluşan ısı eşanjöderinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu 
ise korozyon oluşumudur. Genel ve lokal (galvanik) korozyon mekanizmaları ile karşılaşılan bu tür 
sistemlerde bakır ve fin malzemelerinin bozunuma uğraması sonucu sistemin performansında düşüş ve 
hatta kullanım ömründe kısalmalar ile karşılaşılmaktadır. Korozyonun meydana gelmesi birçok faktöre 
bağlı olmakla birlikte çevre şartları, malzeme seçimi, malzeme kaplaması, uygulama hataları, bakım ve 
temizlik periyotları gibi birçok etken korozyon oluşumunda önemli rol oynayabilmektedir [4] .

Galvanik korozyon türü bu tür sistemlerde karşılaşılan bir korozyon mekanizması olup, farklı türde iki 
metalin bir elektrolit içerisinde veya köprüsünde temas halinde olması durumunda meydana 
gelebilmektedir. Mekanizma, iki metal arasındaki potansiyel fark nedeniyle daha aktif olan metalin hızla 
korozyona uğraması şeklinde gerçekleşmektedir. Birbirine temas eden metallerden daha soy olanı katot 
(Cu borular), daha aktif olanı ise anot (Al fin) olur. Böylece bir korozyon hücresi meydana gelir. Bu 
hücrede yalnız anot olan metal (Alüminyum) korozyona uğrar (Şekil 1). Galvanik korozyon için her iki 
metale de temas eden elektrolitin bulunması gerekir. Eğer metal yüzeyi kuru ise, bu durumda galvanik 
korozyon söz konusu olmaz. Temel elektrolitler sodyum veya kalsiyum bazlı klorürler olup deniz suyu, 
tuz, sanayi tesislerinin atık baca gazlan gibi kaynaklardan gelebilmektedir. Suyun herhangi bir formunun 
bile yeterli bir elektrolit olabileceği göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır. Galvanik 
korozyon hızına, elektrolitin iletkenliği ve katot/anot yüzey alanı oram da etki eder. Eğer elektrolitin 
iletkenliği yüksek İse, korozyon daha geniş bir alanda kendini gösterir. Böylece zararlı etkisi azalır. 
İletkenliğin düşük olması halinde (püskürtülen suyun iletkenliği), iki metalin temas ettiği bölgenin 
yakınında dar bir alanda şiddetli olarak ortaya çıkar. Katot/anot yüzey alan oranı da pratikte büyük önem 
taşır. Bu oranın büyük olması yani büyük bir katot yüzeyine karşı anot yüzey alanının küçük olması, anot 
akım yoğunluğunun artmasına neden olur ve anot görevi gören metalin korozyon hızı artar [5-9]
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Şekil 1. Alüminyum fınlerde meydana gelen galvanik korozyon oluşumu [5]

Bakır boru-alüminyum fin ısı eşanjörü sistemlerinde kaplamalı alüminyum fin stok malzeme 
kullanılmaktadır ancak, fin yaka uç kısımlarında açık kalan alüminyum yüzeyi nedeniyle, orta ve yüksek 
derecedeki korozif ortamlarda kaplama etkili olamayabilmektedir. Bakır yüzeyi ile kalıp kesmeden dolayı 
açıkta kalan alüminyum her zaman korozyonun başlayabileceği potansiyel bölgelerdir [3]. Bu çalışmada 
alüminyum fm-bakır boru sisteminden oluşan hava/su soğutmalı soğutucu ünitede meydana gelen 
korozyon oluşumu incelenmiştir. Korozyon mekanizması ve bu mekanizmanın gerçekleşmesinde etken 
olan faktörler elde edilen bulgular doğrultusunda irdelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada, bir enerji üretim tesisinde kullanılmakta olan soğutucu ünitede meydana gelen korozyon 
sonucu, alüminyum finlerindeki bozunumlar ve buna neden olan mekanizma incelenmiştir. Soğutucu 
ünite alüminyum fm-bakır boru sisteminden oluşmaktadır ve bakır boru sisteminden geçen suyun 
soğutulması için bu borulara dik yönde hava emişi sağlayan fanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda ekstra 
soğutmanın sağlanabilmesi için ünitenin altından fin yüzeylerine su püskürten bir sistem mevcuttur. 
Ünitede kullanılan alüminyum fin malzemesi 8006 alaşımı H2 2  kondisyonda malzeme olup gold epoksi 
ile kaplıdır. Üniteden alınan numunelerden yapılan analiz sonucu malzemenin sahip olduğu kimyasal 
kompozisyon Tablo l'de verilmiştir.

Soğutucu ünitenin alt yüzeyinde korozyonun agresif bir şekilde gerçekleştiği bölgelerden fin numuneleri 
alınmıştır. Ayrıca bakır boru-alüminyum fin etkileşiminin incelenebilmesi amacıyla ünitenin dikey 
kesitini gösteren blok halinde numune alınmıştır. Fin numuneleri JEOL JSM-5600 model taramalı 
elektron mikroskobu ve buna bağlı EDS ünitesi ile İncelenmiştir. Bunun yanında fınlere püskürtülen 
soğutma suyundan da iletkenlik ve klor içeriğinin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmıştır.

Tablo 1. Alüminyum fin malzemesine ait kimyasal kompozisyon

Kütle-%
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al

0,13 1,47 0 , 0 2 0,64 0 , 0 0 2 0 , 0 1 0 , 0 1 97,65
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Soğutucu ünitenin ait yüzeyindeki tinlerin bozunumları malcro boyutta incelendiğinde, fan emişinin 
gerçekleştiği bölgelerde korozyonun agresif bir şekilde meydana geldiği ve tinlerin hasara uğradıkları 
görülmüştür. Bu bölgelerden uzaklaştıkça fınlerin yapılarını korudukları ve herhangi bir hasara 
uğramadıkları gözlenmiştir. Aynı zamanda ünitenin alt ve üst yüzeyi karşılaştırıldığında, üst yüzeyde 
imlerde herhangi bir hasarın gerçekleşmediği sadece fan emişinin olduğu bölgelerde alt yüzeye kıyasla 
çok daha az hasarın oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 2.a’da alt yüzeydeki imlerin uğradığı hasarı gösteren 
makro görüntü, Şekil 2.b,de ise bu bölgelerden alman fin numunesine ait makro görüntü yer almaktadır. 
Görüntülerden anlaşılacağı gibi Emlerdeki hasar başlangıcı bakır boru çevresinde gerçekleşmiştir. Bu 
numune üzerinde yapılan SEM-EDS incelemeleri de bakır boruya yakın olan kısımlarda alüminyumun 
şiddetli bir şekilde korozyonla maruz kalarak malzeme kaybına uğradığını (Şekil 3a,b), bakır borudan 
uzak fin uçlarında ise alüminyumun korozyona uğramadığını göstermiştir (Şekil 3c,d). Korozyona 
uğrayan bölgelerde yapılan EDS analizleri yüzeydeki depozitlerin temel olarak Al-O-Na-Cl elementlerini 
içerdiklerini ve bunun yanında S-P-Ca elementlerini de barındırdıklarını göstermiştir (Şekil 3e,f).

Korozyona uğramış bölgelerden alman fin numunelerinde yapılan incelemeler sonucunda meydana gelen 
korozyonun galvanik korozyon mekanizması olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü korozyonun şiddetli 
görüldüğü bölge bakır-alüminyum temas bölgesidir ve bakır borudan uzak kısımlarda alüminyumda 
herhangi bir korozyon görülmemiştir. Galvanik korozyonun oluşması için iki metalin birbirine temas 
etmesi veya ortamdaki elektrolitin her iki yüzey arasında iyon alışverişini sağlaması gerekir. Her iki 
metalin birbirine teması alüminyum üzerine kaplı epoksi tarafından engelleniyor olsa da Emlerin uç 
kısımlarında kesmeden dolayı çıplak alüminyumun belirmesi, extra soğutma amacıyla püskürtülen su ve 
suyun niteliği bakır-alüminyum arasında uygun elektrolit ortamının sağlamasına sebep olmuştur. Ayrıca 
ünitenin yakınında ve alt seviyesinde bulunan su buharı bacasından çıkan buhar da korozyon oluşumu 
için gerekli nemli ortamı sağlayarak itici bir güç oluşturmaktadır. Ünitelerin özellikle hava emişinin 
olduğu bölgeden başlayarak korozyona uğraması, o bölgelerde korozyonun ihtiyaç duyduğu taze 
elektrolitin ve oksijenin emişin olduğu bölgeden uzaklaşan diğer bölgelere kıyasla kesintisiz olmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca yüzeye püskürtülen suyun klor içeriğinin yüksek olması ve su buharının iletkenlik 
değerinin düşük olması (Tablo 2 ) hem korozyon hızını artırıcı hem de korozyonun bakır boruya yakın 
bölgede şiddetli bir şekilde meydana gelmesine zemin hazırlamıştır.

Şekil 2. (a) Ünitenin alt yüzeyinde meydana gelen yoğun korozyon oluşumu (b) Korozyona uğrayan 
bölgelerden alman fin numunesine ait makro görüntü.
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Tablo 2. Fin yüzeylerine püskürtülen suyun ve bacadan çıkan su buharın analiz sonuçları.

İletkenlik {[¿S) Klörür (ppm) Sertlik (ppm)
Buhar bacasından alınan su numunesi 14,6 20,56 5
Soğutma amacıyla fînlere püskürtülen su 513 82,24 12

Şekil 3. Korozyona uğramış fin numunesinin (a,b) Bakır boruya yakın olan bölgesi, (c,d) Bakır borudan 
uzak olan fin ucu bölgesi, (e,f) Yüzeyde yer alan korozyon ürünü depozitler

Kesit kalınlığı boyunca Tinlerdeki korozyoııda meydana gelen değişimi incelemek amacıyla soğutma 
ünitesinden alınan blok halindeki numuneye ait makro görüntüler Şekil 4 ’de verilmiştir. Şekil 4a’dan 
açıkça görüleceği üzere ünite alt yüzeyi ve bu yüzeye yakın bakır boru-alüminyum fin ara yüzeylerinin
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şiddetli korozyona uğradığı ve depozit oluştuğu anlaşılmaktadır. Üst yüzey ve üst yüzeye yakın bakır 
boru-alüminyum fin ara yüzeylerinin ise herhangi bir korozyon oluşumu veya başlangıcı sergilemediği 
görülmüştür. Şekil 5’de ise soğutucu ünite üst yüzeyinden alt yüzeyine doğru bakır boru-fın ara 
yüzeylerinde meydana gelen korozyon oluşumlarının kesit boyunca sergiledikleri karakteristik yer 
almaktadır. Şekil 5a’da üst yüzeye en yalan balar boru-fın yakası ara yüzeyinde herhangi bir korozyon 
başlangıcı emaresi hemen hemen hiç bulunmazken ikinci sıradaki balar boru-fın yüzeylerinde (Şekil 6 b,c) 
korozyon ürünlerinin oluşmaya başladığı görülmektedir. Fin oluşumu sonrası çıplak alüminyumun 
bulunduğu uç kısımlar ile balar boru arasında galvanik etkileşim sonucu korozyon ürünlerinin bir köprü 
oluşturduğu görülmektedir. Dikkat çekici olan konu ise balar boru-fin ara yüzeyindeki depozitlerin sadece 
spreyleme yapılan alt tarafa bakan yayda olduğudur. Şekil öb’de bakır boru çevresine bakıldığında alt 
yüzeye bakan yönde korozyon ürünü oluşmaya başlarken diğer yarısında (üst yüzeye bakan) herhangi bir 
korozyon ürünü oluşmadığı görülmektedir. Fan emişi sonucu oluşan sprey su akış yönü ve soğutma 
amacıyla püskürtülen suyun akış yönünün alt yüzeyden üst yüzeye doğru olması soğutucu alt 
yüzeylerindeki bakır borunun alt tarafa bakan yarılarında şiddetli korozyon oluşumunu açıklamaktadır. 
Soğutucu üst bölgesine doğru korozyon oluşumu İçin gerekli elektrolit (püskürtülen su veya üniteler 
yakınında bulunan su buharı bacası) ulaşamadığından veya az miktarda ulaştığından dolayı bu bölgelerde 
bakır boru-fın ara yüzeylerinde korozyon görülmemektedir.

Şekil 4. Soğutma ünitesinin yoğun korozyon uluşumunun görüldüğü bölgesinden alman numuneye ait 
makro görüntüler (a) alt yüzey (b) kesit alanı (c) üst yüzey

İT

Şekil 5. Soğutucu ünite kesitinde sırasıyla (a)üst yüzeyden (d) alt yüzeye doğru bakır boru- fin 
arayüzeylerinde meydana gelen korozyon oluşumları.
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Ünitenin korozyona uğramış alt yüzeylerinden alman korozyona uğramış fin numuneleri ve soğutucu üst 
yüzeyindeki hiç zarar görmemiş fiillerden alman numuneler SEM de incelenmiştir. Korozyona 
uğramamış bölgelerden alman numunelerin bakır borularla temas halinde olan yaka iç yüzeyleri 
incelenerek epoksi kaplamada herhangi bir çatlak, bozunum vb. durum olup olmadığı incelenmiştir. Şekil
6 .a,b’de bakır boru ile temas eden yaka İç yüzeylerine ait SEM görüntüleri yer almaktadır. İncelenen 
bölgelerde lakta herhangi bir bozunma ve tinlerin şekillendirilmesi esnasında laktaki herhangi bir 
zafiyetten kaynaklanan yırtılma, açılma vb. duruma rastlanmamıştır. Dolayısıyla proses esnasında laka 
zarar verebilecek bir durum veya lakın kendisinde olağan dışı bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır. 
Yine ünitenin korozyona uğramış alt yüzeyinden alman fin numunelerine ait SEM görüntüleri Şekil
6 .c,d'de yer almaktadır. Görüntülerden açıkça anlaşılacağı gibi bakır boru ile fin yakasının uç kısmındaki 
açık alüminyum arasında gerçekleşen galvanik etkileşim sonucu korozyon ürünlerinin oluştuğu, bakır 
boru ile temas eden yüzeyde birikip alüminyum uç kısmına doğru ilerlediği ve köprü oluşturduğu 
anlaşılmaktadır.
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Şekil 6 . (a,b) Korozyona uğramamış bölgelerden alman fin numunelerin bakır boru ile temas eden yaka iç 
yüzeylerine ait SEM görüntüleri (c,d) Korozyona uğramış bölgelerden alman fin numunelerine ait SEM 
görüntüleri.
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4. SONUÇLAR

1- Soğutma ünitesi bakır boru-fın sisteminin kesitten incelemeleri alt yüzey ve alt yüzeye yakın bakır 
boru ve çevresinde yoğun korozyoıı oluşumlarının gerçekleştiğini, üst yüzey ve hemen altında ise 
korozyonun az veya hiç gerçekleşmediğini göstermiştir. Korozyona uğrayan fin bölgelerinde Na-CI-S-P- 
Ca elementlerinin varlığına rastlanmıştır. Dolayısıyla ortamdan veya püskürtülen sudan bu elementlerin 
geldiği ve korozyon için tehlikeli olan bu elementlerin soğutma ünitesinde bozunumun hızlı bir şekilde 
gerçeklemesinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla soğutma ünitelerinin su ile soğutma koşullarında 
kullanılması durumunda tinlere püskürtülecek olan suyun klor ve sertlik değerlerinin ile şartlandırılma ile 
düzenlenmesi gerekmektedir.

2- Korozyona uğramamış bölgelerde bakır borularla temas halinde olan yaka iç yüzeyleri incelendiğinde 
lakta herhangi bir çatlama, açılma, yırtılma vb. durum olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla fin İmalatı 
esnasında laka zarar verebilecek bir durum veya lak ve lakla alüminyum arasındaki yapışmada olağan dışı 
bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır.

3- Bakır boru ile yakanın uç kısmındaki açık alüminyum arasında gerçekleşen galvanik etkileşim sonucu 
oluşan korozyon ürünlerinin bakır boru ile temas eden yüzeyde birikip alüminyum uç kısmına doğru 
ilerlediği ve köprü oluşturduğu belirlenmiştir.

4- Finlerdeki hasar başlangıcının bakır boru çevresinde gerçekleşmesi, bakır boruya yakın olan kısımlarda 
alüminyumun şiddetli bir şekilde korozyona maruz kalarak malzeme kaybına uğraması, bakır boru- 
alüminyum fin sisteminden oluşan soğutucu ünitede meydana gelen hasarın galvanik korozyon 
mekanizması sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır.

[1] F. BOLA ZAR, H. ACÜL, "Enerji Tesislerinde Kullanılan LT-HT Radyatörler (Kuru Soğutucular) " , 12. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul, Mayıs 2006.

[2] Masan ACÜL , "Alüminyum Kanatlı Isı EşanjörIerinde Kullanılan Epoksi ve HidroFilik Kaplamalar", Friterin Teknik 
Yayınları, 2004.

[3] R. GIAMMARUTI, "Performance Improvement to Existing Air-Cooled Heat Exchangers",Cooling Technology Institute 
Annual Conference, Houston, 2004.

[4] Bluchem coil Treatment Technical Brochure.
[5] Carrier Corporation, "Heat Exchangers with Round Tubc/Plate Fin (RTPF) Coils", 2009.
[6] J. E. FIELD, "Corrosion Of Aluminium-Fin, Copper-Tube Heat Exchange Coils", Thirteenth Symposium on Improving 

Building Systems in Hot and Humid Climates, Houston, 2002.
[7] Delta Heat Exchangers Brochure, (http://www.cleltathx.eom).
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[9] "Corrosion Coatings Energy Cost Data & Coating Specifications For HVAC/R Systems", Bronz-Glow Holding Technical 
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EN AW 6082 Alaşımının Dövme Ürünlerindeki T4, T6 Isıl İşlem Süreçlerinin
Kıyaslanması ve Optimizasyonu

The Comparison and Optimization of T4, T6 Heat Treatment on EN A W 6082

Onur İlgaz1, Seracettin Akdi1, Erdem Ünüvar1, Yücel Birol2 
‘Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.. 2TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi / Türkiye

o -m

ÖZET

Alüminyum işlem alaşımlarından olan 6082, son yıllarda otomotiv sektöründe dövülerek 
üretilen araç süspansiyon sistemi elemanlarının en çok tercih edilen malzemesi olmuştur. 
Üstün özelliklerinden dolayı kullanım oram hızla artan bu alaşım, Ar-Ge çalışmalarında 
önemli bir yer edinmeye başlamıştır.

6082 alaşımının mühendislik malzemesi olarak kullanılabilmesi için ısıl işlem sürecini 
başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Bu nedenle 6082 alaşımı için T4, T6  

işlemlerinin denemeleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılacak ve her işlem için optimum süre
si caklık grafikleri çıkartılacaktır. Bu grafikleri aşağıdaki konu içerikleri oluşturacaktır:

• T4 ve T6  işlemi için kritik olan çözeltiye alma işleminin sıcaklığı ve süresi istatistiki 
denemelerle belirlenecektir.

• T4 işleminin çözeltiye alma işleminden sonraki doğal yaşlanma süreci 
değerlendirilecektir.

• T6  işleminde, çözeltiye alma işleminden sonra suni yaşlandırma aşamasına geçerken 
beklenilen süre araştırılacaktır.

• T6  işlemi için kritik olan suni yaşlandırma süresi istatistiki denemelerle 
belirlenecektir.

Bu çalışma sonucunda her işlem için optimum değerler sertlik ölçümleri ile ortaya konacak ve 
bu değerlerin oluşturduğu grafikler çıkartılacaktır. Bulunan grafikler kullanıcı için tercih 
sebebi oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: EN A W 6082, alüminyum dövme, ısıl işlem.

ABSTRACT

Aluminum alloy 6082 is the material of choice for vehicle suspension system parts produced by forging in recent 
years. This alloy has been receiving increasing attention owing to a very attractive combination of functional 
properties. However, an optimum heat treatment practice is required to take advantage of the outstanding 
engineering properties of 6082 alloy forgings. The present study was undertaken to identify the best practices 
for the T4, T6 tempers of 6082 suspension parts produced by forging:
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o The effect of the temperature and the duration of the solution heat treatment on the T4 and T6 temper 
properties were investigated.

® The effect of the room temperature storage on the T4 and T6 temper properties were investigated.
« The effect of artificial ageing treatment time on the T6 properties were investigated.

The optimum values, hardness tests were identified for each treatment and graphics were plotted to identify the 
best heat treatment practices.

Keywords: EN AW 6082, Forging aluminum, Heat treatment

1. GİRİŞ
Otomotiv süspansiyon parçalarında alüminyum malzeme kullanım oranı son yıllarda büyük 
artış göstermektedir. Alüminyumun avantajları ve diğer malzeme gruplarına kıyasla üstün 
özellikleri, başta otomotiv sanayi ve diğer sektörlerde mühendislik malzemesi olarak 
kullanılmasının Önünü açmış olup tercih sebebi oluşturmaya devam etmektedir.

Gelişen ve sürekli değişen teknoloji, taşıtlarda minimum yakıt sarfiyatıyla maksimum verim 
elde etme çabalarının yanında konfor ve güvenlik sistemlerinin de geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların önünü açmıştır. Taşıtın daha yüksek güvenlik ve konfora sahip olması, her türlü 
yük ve sürüş durumunda (frenleme, hızlanma, yüksek hız, viraj alma, çukur, kasis, iklim 
şartlan) İsteklere çok çabuk tepki vermesi, ayrıca lastiklerin yolu en iyi şekilde tutması; ancak 
gelişmiş bir süspansiyon sistemi sayesinde mümkündür. Bu nedenle otomotiv tasarım ve 
imalatçılarının süspansiyon sistemleri üzerinde çok geniş araştırmaları vardır [ 1 ].

Dövülerek üretilen güvenlik ve süspansiyon parçalarında istenen özel nitelikler [2];

® Rekabetçi fiyatlar 
« Dar toleranslar,
® Araçların bağlantılı konstrüksiyonlarında; güvenlik ve süspansiyon parçalarının 

tasarımının, sonradan boşluğa göre yapılmasından dolayı en sona bırakılması,
® Kontrol kollarında yüksek çekme mukavemeti,
® Elverişli süneklik ve çarpışma enerji sönümleme yeteneği,
® Korozyon ve korozyon yorulması direnci,
® Çatlak başlangıcına karşı dayanıklılık,
® İşlenebilirlik,
® Düzgün yüzey özellikleri,
® Homojen mikro yapı, 
o Geri dönüştürülebilirliktir.

Bu taleplerin karşılanmasında ekonomik ve yeterli özelliklere sahip olan işlem alaşımı grubu 
ise Al-Mg-Si (6 XXX) ve bu grubun içerisinde dövmeye ve T6  ısıl işlemine en uygun alaşım 
EN AW 6082 dir. 6 xxx grubundaki en yüksek dayanıma ve mükemmel korozyon direncine 
sahip olan EN AW 6082 nin bunun yanında kaynak edilebilirliği, şekiliendirilebilirliği ve 
işlenebilirliği de daha iyidir [3].

Otomotiv süspansiyon ve şase bağlantı parçalan kritik öneme sahip % 100 güvenlik parçaları 
olduklarından dolayı hareket halindeyken herhangi bir hasara uğrama durumunda araç 
hâkimiyetini kaybettirip kazaya sebebiyet verebilirler. Bu nedenle ürünlerin imalat 
yöntemleri, malzeme seçimleri ve mukavemet kazandırma yöntemleri büyük önem arz 
etmektedir. Alüminyum alaşımlarında da dayanımı artırmak için çökelme sertleşmesi süreci 
uygulanmaktadır. Çökelme sertleşmesi süreci alaşımın karakteristiğine bağlı olmakla beraber
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doğai ve/veya yapay yaşlandırma işlemi uygulanabilir. 6082 alaşımı gibi sıcaklık düştükçe 
çözünürlüğü azalan bir katı çözeltisi var olan alaşımlarda hem doğal (T4) hem de yapay (T6 ) 
yaşlandırma etkileri incelenebilir.

Bu çalışmada 6082 alaşımından dövülerek üretilen süspansiyon ve şase bağlantı parçalarının 
mühendislik alanında kullanılabilmesi amacıyla çökelme sertleşmesi uygulamaları yapılarak 
dayanım artırılmaktadır. Mukavemet kazandırma yolunda T4, T6  işlemlerinden hangisinin 
gerekliliğinin daha ön planda olacağı optimum süre-sıcaklık grafikleri ve sertlik değerleri 
ölçülerek ortaya konmuştur.

2. DENEYSEL
Dövme alüminyum parçaların üretiminde nihai şekline uygun olarak ekstrüzyonla üretilmiş 
yuvarlak kesitli değişken çap Ölçülerine sahip (28-74 mm) içi dolu profiller kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada Şekil V  de montajlı hali gösterilen AUDI ve VW grubunun süspansiyon 
sisteminde kullanılan kontrol kolu parçası seçilerek incelemeler bu parça üzerinden 
yürütülmüştür. Parça nihai şekline uygun olan 42 mm lik profillerden 397 mm boy ölçüsünde 
kesilen profiller belirlenen ön ısıtma sıcaklıklarında dövülmüş, çapakları kesilmiş ve ısıl 
işleme alınmaya hazır hale getirilmiştir. Firmanın mevcut üretim hattında yaşanan 
yoğunluktan dolayı ısıl işlem denemeleri TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsii’nde 
laboratuvar tipi ısıl işlem fırınında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Isıl işlem prosesleri uygulanan dövülmüş kontrol kolu parçası

6082 alaşımından dövülerek üretilen süspansiyon ve şase bağlantı parçalarının kimyasal 
analizi Tablo T de verilmiştir.

Tablo 1. Isıl işlem çalışmasında kullanılan parçaların üretildiği 6082 alaşımının kimyasal
bileşimi

Si Fe Mn Mg Cu Ti Cr Zr V
1 . 0 2 2 0.1186 0.597 0.842 0.0168 0.0233 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 1 2 0.0124

Dövme üretiminde yan mamul olarak kullanılan profiller 520 °C pres çıkış sıcaklığında 
ekstrüde edilmiş, 397 mm uzunluğunda kesilerek ön ısıtma fırınına aktarılmıştır. Dövme 
sıcaklığı olarak 430 ve 500 °C seçilmiştir. Belirlenen sıcaklıklarda dövülen parçalar çözeltiye 
alma ve yaşlandırma işlemleri için TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü' ne gönderilmiştir. 
Mevcut üretimde 520 °C’ de 4 saat yapılan çözeltiye alma işlemi, laboratuvar şartlarında 
farklı dövme sıcaklıklarındaki numuneler için 480, 500, 510 ve 520 °C olmak üzere 4 farklı 
sıcaklıkta hem 2 hem de 4 saat süre ile çözeltiye alınarak denemeler yapılmıştır.

ALUS’06 . ■ -S'r::! Otunum j Ssssron-, Isıt istem A Meal Treatment



013 İstanbul Ô. Alüminyum Sempozyumu - 6îh Aluminium Symposium * ALUS'06

6082 alaşımının doğal yaşlanma davranışı incelenmiştir. Çözeltiye alma 520 °C’ de 4 saat 
süre ile yapıldıktan sonra oda sıcaklığında parçalara su verilmiş ve 168 saat doğal yaşlanmaya 
bırakılan numunelerin sertlik ölçümleri belirli periyotlarla takip edilmiştir.

Çözeltiye alma ve yaşlandırma İşlemleri arasında oda sıcaklığında bekleme süresinin, 6082 
gibi doğal yaşlanma hızı yüksek olan alaşımlarda T6  işlemine etkisi araştırılmıştır.

Farklı dövme sıcaklıklarında üretilen ve çözeltiye alma sıcaklığı ve süresi sabit tutulan 
numunelerin farklı sürelerde yaşlanma davranışları incelenmiştir.

3. DENEME SONUÇLARI VE TARTIŞMA
T6  işleminde farklı dövme sıcaklıklarında çözeltiye alma süresinin ve çözeltiye alma 
sıcaklığının etkileri incelenmiştir. Çözeltiye alma süresi olarak 4 ve 2 saat olmak üzere iki 
farklı süre denemesi yapılmıştır. 430 ve 500 °C’ de dövülen parçalar farklı sürelerde çözeltiye 
alındıktan sonra su verilmiş ve yaşlandırma işlemine alınmadan önce oda sıcaklığında 
minimum süre olarak 20 dakika, maksimum süre olarak 4 saat bekletilmiştir. Yaşlandırma 
süre ve sıcaklıkları sabit tutulan çalışmanın bu kısmında farklı dövme sıcaklıkları, farklı 
çözeltiye alma sıcaklıkları, su verme sonrası oda sıcaklığında farklı bekleme süreleri kombine 
edilerek T6  İşlemi sonucunda sertlik (FIV0,3) değerleri ölçüldü. Şekil 2’ de yapılan işlemlerin 
şematik olarak gösterimi verilmiştir.

ÇAS - 2 saat

1S0°C - 8 saat
20 dk |

CAS - 2 saat

/ 1 
/ .

4 saat
1S0°C - 8 saat

!

ÇAS - 4 saat

1S0CC - S saat
20 dk

CAS - 4 saat

/T

180°C - 8 saat
4 saat

1

Şekil 2. T6  işleminde çözeltiye alma süresi ve sıcaklığı parametrelerinin T 6  sertlik değerlerine
etkisi incelemesinin şematik gösterimi
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Farklı dövme sıcaklığında üretilen ve çözeltiye alma sıcaklıkları farklı olan, çözeltiye alma 
süresi ise 2  saat ve su verildikten sonra oda sıcaklığında bekleme süresi 2 0  dakika olan daha 
sonra 180 °C’ de 8  saat yaşlandırılan numunelerin sertlik ölçüm değerleri Şekil 3’ de 
verilmiştir.

& Dövme sıcaklığı: 430 X  

1 Dövme sıcaklığı: 500 °C

Şekil 3. T 6  işleminde çözeltiye alma süresi 2 saat ve oda sıcaklığında bekleme süresi 20 
dakika olan örneklerin çözeltiye alma sıcaklığı-sertlik grafiği

Farklı dövme sıcaklığında üretilen ve çözeltiye alma sıcaklıkları farklı olan, çözeltiye alma 
süresi ise 2 saat ve su verildikten sonra oda sıcaklığında bekleme süresi 4 saat olan daha sonra 
180 °C’ de 8 saat yaşlandırılan numunelerin sertlik ölçüm değerleri Şekil 4 ’ de verilmiştir.

s  Dövme sıcaklığı 430 X  

m Dövme sıcaklığı 500 X

Şekil 4. T 6  işleminde çözeltiye alma süresi 2 saat ve oda sıcaklığında bekleme süresi 4 saat 
olan örneklerin çözeltiye alma sıcakhğı-sertlik grafiği

Farklı dövme sıcaklığında üretilen ve çözeltiye alma sıcaklıkları farklı olan, çözeltiye alma 
süresi İse 4 saat ve su verildikten sonra oda sıcaklığında bekleme süresi 20 dakika olan daha
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sonra 180 °C’ de 8  saat yaşlandırılan numunelerin sertlik ölçüm değerleri Şekil 5’ de 
verilmiştir.

m
o '
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480°C 500°C 510°C 520 °C

Çözeltiye alma sıcaklığı

m Dövme sıcaklığı 430 °C 

s  Dövme sıcaklığı 500 °C

Şekil 5. T6  işleminde çözeltiye alma süresi 4 saat ve oda sıcaklığında bekleme süresi 20 
dakika olan örneklerin çözeltiye alma sıcaklığı-sertlik grafiği

Farklı dövme sıcaklığında üretilen ve çözeltiye alma sıcaklıkları farklı olan, çözeltiye alma 
süresi ise 4 saat ve su verildikten sonra oda sıcaklığında bekleme süresi 4 saat olan daha sonra 
180 °C’ de 8  saat yaşlandırılan numunelerin sertlik ölçüm değerleri Şekil 6 ’ da verilmiştir.

125

480°C 500°C 510°C 52 0 °C 

Çözeltiye alma sıcaklığı

Şekil 6 . T6  işleminde çözeltiye alma süresi 4 saat ve oda sıcaklığında bekleme süresi 4 saat 
olan örneklerin çözeltiye alma sıcaklığı-sertlik grafiği

Çözeltiye alma tav süresi 2 saat ve 4 saat seçildiğinde yaşlandırma sonrası sertlik değerlerinde 
ciddi farklar görülmemiş, diğer bir İfadeyle 2  saat süreli çözeltiye alma işleminin yeterli 
olabileceği anlaşılmıştır.

Çözeltiye alma tav sıcaklığı 5 0 0  °C  ye kadar düşürüldüğünde önemli bir sertlik kaybı 
görülmemekle birlikte, 500 °C’ nin altındaki çözeltiye alma sıcaklıklarının yeterli serileşme
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İçin riskli olabileceği değerlendirilmiştir. Bu tespitler ışığında minimum çözeltiye alma 
sıcaklığı olarak 500 °C kabul edilebilir.

Dövme sıcaklığı olarak 430 ile 500 °C arasında ciddi bir fark gözlenmemiştir. Bu durumun, 
çözeltiye alma işleminin bu sıcaklıklardan daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştiriliyor 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın yanında T4 (doğal yaşlanma) süreci de incelenmiştir. Dövme sıcaklıkları 430 
ve 500 °C olan parçaların 520 °C’ de 4 saat süreli çözeltiye alma işlemi gerçekleştirilmiş ve 
daha sonra oda sıcaklığında bekletilen suda su verilerek doğal yaşlanmaya bırakılmıştır. 
Doğal yaşlanma sürecinin şematik olarak gösterimi Şekil 7 ’ de verilmiştir.

520°C - 4 saat

Şekil T  de gösterilen bekleme sürelerinde sertlik (HV0.3) Ölçümleri yapılıp doğal yaşlanma 
sürecine bırakılan parçaların 168 saat sonunda sertlik değerlerinde herhangi bir değişiklik 
olmadığı için süreç sonlandırılmıştır. 500 ve 430 °C’ de dövülerek üretilen parçaların doğal 
yaşlanma sürecinde meydana gelen sertlik değişim grafiği Şekil 8* de verilmiştir.

Doğal yaşlanma süresi (saat)

S D övm e sıcaklığı 430  °C 

B  D övm e sıcaklığı 500  °C

Şekil 8. Farklı sıcaklıkta dövülen örneklerin doğal yaşlanma siiresi-sertlik grafiği

Bu çalışmanın sonucunda dövme sıcaklığı farklı her iki örnekte de doğal yaşlanma 
davranışının benzer olduğu görülmüştür. Sertlik her iki grupta da 81 HV seviyelerine 
ulaşmıştır. Bu sertleşme etkisini özellikle ilk 8 saatte hissettirmiştir. Dövme sıcaklığının çok
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belirgin bir etkisi olmamakla birlikte düşük sıcaklıkta dövülen örnekte sertliğin daha yüksek 
seyrettiği gözlenmiştir.

Bu çalışmaya ek olarak, çözeltiye alma tavından sonra oda sıcaklığında bekleme süresinin 
(doğal yaşlanmanın) T6 sertliğine etkisi incelenmiştir. Bu incelemede bir önceki çalışmada 
kullanılan 2 saat ve üzerinde bekleyerek doğal yaşlanmış ürünler yaşlandırma işlemine tabi 
tutulmuş, yaşlandırma işlemi 180 °C’ de 8 saat süreli olarak uygulanmıştır. Bu ürünlere ek 
olarak su verildikten sonra oda sıcaklığında bekletilmeden yaşlandırılan bir örnekte dâhil 
edilerek karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan işlemin şematik gösterimi Şekil 9 ’ da verilmiştir.

520°C - 4 saat

/
/

/

Şekil 9. Çözeltiye alma tavından sonra oda sıcaklığında bekleme süresinin T6 sertliğine etkisi,
çalışmasının şematik gösterimi

Oda sıcaklığında 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72, 168 saat beklemeden sonra doğal yaşlanmış 
numuneler 180 °C’ de 8 saat yaşlandırılarak sertlik (HV0,3) Ölçümleri yapılmıştır. Farklı 
dövme sıcaklıklarına sahip her iki örnek için bu işlem tekrarlanmıştır. 500 ve 430 °C’ de 
dövülerek üretilen parçaların çözeltiye alma tavından sonra oda sıcaklığında bekleme 
süresinin T6 sertliğine olan etkisi Şekil 10’ da sertiik-süre grafiği ile gösterilmiştir.

su verme
180°C - 8 saat

x saat
T

Sertlik ölçümleri
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m D övm e sıcaklığı 430  °C 

m D övm e sıcaklığı 500  °C

0 2 4 8 16 24 48 72 168

T6 dan önce oda sıcaklığında bekleme süresi (saat)

Şekil 10. Farklı dövme sıcaklıklarında üretilen parçaların T6 işleminde, çözeltiye alma 
tavından sonra oda sıcaklığında bekleme süresinin (doğal yaşlanmanın) T6 sertliğine etkisi

Doğal yaşlanmaya bırakılmış örnekler daha sonra 180 °C sıcaklıkta 8 saat süreli yaşlandırma 
tavına alındığında İlk birkaç saati göz ardı edersek ciddi bir sertlik kaybı olmamıştır. Bu 
sonuçlar, çözeltiye alma tavından sonra yaşlandırma tavına kadar oda sıcaklığında geçen
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sürenin kritik olmadığını göstermektedir. Bu durum firmaların üretim hatları için büyük bir 
rahatlama sağlayacaktır.

Şekil 8’ de verilen doğal yaşlanmış örneklerin ve Şekil 10’ da bu doğal yaşlanmış Örneklerin 
T6 işlemine tabi tutulmuş durumlarının sertlik değerlerinin aynı grafik üzerinde gösterimi 
Şekü 1P de verilmiştir.

130
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110
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Şekil 11. Farklı dövme sıcaklıklarındaki parçaların, doğal yaşlanma ve doğal yaşlanmış 
örneklerin T6 sertlik değişimlerinin zamana göre oluşturulan grafiği

Dövme parçalara ayrıca T6 işleminde yaşlandırma tavı üzerine yapılmıştır. 450 ve 500 °C’ de 
dövülerek üretilen örnekler 520 °C’ de 4 saat çözeltiye alınmış, su verildikten sonra 10 dakika 
oda sıcaklığında bekletilmiş, daha sonra 180 °C’ de 2, 4, 6 ve 8 saat süreli yaşlandırma 
işlemlerine tabi tutulmuştur. Yapılan işlemin şematik gösterimi Şekil 12’ de verilmiştir.

doğal yaş lanm ış  ö rnek le rin  T6 sertlik leri 

— n ~  dövm e s ıc a k lığ a  490-500  C 

— a —  dövm e s ıca k lığ ı^  420-430  C

-i¡A.—

doğal yaş lanm a sertlik  değ iş im i 

— d ö v me  s ıc a k lığ a  490-500  C 

— a — dövm|e s ıca k lığ ı^  420-430  C

> 10 20 30 40 50 60 70 80 140160
oda sıcaklığında bekleme/doğai yaşlanma süresi (st)
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520°C - 4 saat

180°C - 6 saat

10 dk

ı
f

1S0°C - 8 saat

10 dk

Şekil 12. T6 işleminde yaşlandırma tavı süresinin T6 sertlik değerlerine etkisi, çalışmasının
şematik gösterimi

Farklı dövme sıcaklıklarında üretilen parçaların T6 işleminde, farklı yaşlandırma tav süreleri 
uygulanan Örneklerin sertlik değerlerini gösteren sertiik-yaşlandırma tav süresi grafiği Şekil 
13’ de verilmiştir.

Şekil 13. Farklı dövme sıcaklığında üretilen parçaların T6 işleminde, farklı yaşlandırma tav
sürelerinin T6 sertliklerine etkisi
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T6 işleminde yaşlandırma tavı süresinin T6 sertlik değerlerine etkisi çalışmasında henüz 2 
saat sonunda oldukça yüksek sertlik değerlerine ulaşılmış, 6. saatten sonra sertleşme yerini 
yumuşamaya bırakmıştır. Şekil 13’ de görüldüğü gibi 6. saatten sonra aşırı yaşlanma 
başlayarak çökelti faz partiküllerinin ideal boyutunu kaybedip büyümeye başladığı 
söylenebilir. Dövme sıcaklığının farklı olması ise büyük bir fark yaratmamıştır.

4. SONUÇLAR
Çözeltiye alma süresi olarak mevcut üretimde 4 saat gerçekleştirilen işlem yerine 2 saat süreli 
yapılan deneme yeterli olmuştur. Bu uygulamanın ekonomik avantaj vaat etmesi sebebiyle 
İşletme ölçekli denemeleri yapılmalıdır.

Minimum çözeltiye alma sıcaklığı olarak 500 °C belirlenmiştir. Bu sıcaklığın altında tam 
anlamıyla çözeltiye alma tamamlanamamakta ve mühendislik amaçlı kullanılan parçalarda 
risk faktörü doğmaya başlamaktadır.

Bu sonuçlardan T6 ısıl işleminin çözeltiye alma ayağında bir tasarruf imkanı olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ancak, bu sonuçların kontrollü laboratuvar şartlarında elde edildiğini göz önünde 
bulundurmak gerekir. İşletme tavlarında gerek sıcaklık ve gerek süreler, firma şarj edilen tüm 
parti İçinde her mmJ malzemenin yeterli sıcaklıkları ve minimum süreleri görmelerini garanti 
alacak şekilde tasarlanmalıdır. O nedenle küçük partilerle denemeler yapıp laboratuvar 
sonuçlan doğrulandığı takdirde yeni düşük sıcaklık ve kısa süreli tavlar standartlaştırılabilir.

6082 alaşımının doğal yaşlanma (T4) davranışı incelediğinde sertleşme hızı anlamında ilk 8 
saatin çok etkili olduğu gözlenmiştir. Bundan sonra geçen sürelerin sertlik kazandırmadaki 
hızı yavaşladığı görülmüştür. Bu nedenle 6082 alaşımı için 168 saatin doğal yaşlanma süresi 
olarak fazlasıyla yeterli olduğu düşünülmektedir. Doğal yaşlanma sonucunda maksimum 
sertlik 81 HV seviyelerindedir. Bunun sonucunda eğer 6082 alaşımı kritik öneme sahip 
mühendislik parçalarında kullanılacaksa T4 formunda kullanılamayacağı anlaşılmış ve yapay 
yaşlandırmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.

Firma üretim hatlarında yoğunluktan dolayı çözeltiye alma ve yaşlandırma işlemleri arasında 
oda sıcaklığında mecburen bekletilen sürelerin (doğal yaşlanmanın) T6 işleminden sonra 
kazandığı sertlik değerlerine ciddi bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.

Yaşlandırma süresi oiarak mevcut üretimde 8 saat gerçekleştirilen işlem yerine 180 °C’ de 2 
saat süreli yapılan yaşlandırma tavı yeterli olmuştur. 2 saat sonunda beklenen sertlik 
değerlerine ulaşılabilmiştir. 6 saat sonrasında İse aşırı yaşlanma gerçekleşerek sertlik 
değerlerinde kayıplar verilmeye başlanmıştır. Bu uygulamanın ekonomik avantaj vaat etmesi 
sebebiyle işletme ölçekli denemeleri yapılmalıdır.

Yapılan her ısıl işlem çalışmasında dövme sıcaklığı farklılıkları sertlik ölçümlerinde bariz bir 
fark oluşturmamıştır. Bunun sebebinin plastik şekil verme sıcaklığının çözeltiye alma 
sıcaklığından düşük değerlerde olmasından dolayı gerçekleştiği düşünülmektedir. Çözeltiye 
alma sıcaklığına eşit veya daha yüksek değerlerde gerçekleştirilen dövme işlemlerinde, dövme 
sıcaklığı parametresi de önem arz edebilir.
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Teşekkür
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AA6082 Alaşımında Doğal Yaşlanma Süresinin Şekillenebilme Yeteneğine Etkisi

E [feci of Natura! Aging on Formabiiity of AA6082 Al i oy s

Tanya Ayçan Başer1, Metin Usta2, Hikmet Acar1, Ömer Faruk Deniz2, Tanju Çeliker3 
‘Toksan Otomotiv. 2Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 3Onat Profil / Türkiye

•o

ÖZET

Güvenlik ve konfordan vazgeçmeden otomobillerin az yakıt tüketmesi için hafif, fakat yüksek 
mukavemetli alaşımların geliştirilmesi otomobil üreticilerinin önemli hedefleridir. 
Alüminyum alaşımları hafif ve mukavemetli olmalarının yanısıra kolay işlenebiürliğİ, yüksek 
korozyon direnci ve geri dönüşümlerinin kolay olması sebebiyle otomotiv endüstrisinde yakıt 
tasarrufu için önemli bir kullanım alanına sahiptirler. Ekstrüzyon alüminyum profilleri bu 
sebeplerden dolayı otomotiv endüstrisinde geniş kapsamlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 
AA6082 alaşımında doğal yaşlanma süresinin şekillenebilme yeteneğine etkisi mekanik 
testler ile incelenmiştir. Doğal yaşlanma süresinin artmasıyla akma mukavemetinde artma, % 
uzama değerinde azalma görülmüştür. 10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanma süresinden sonra 
malzemenin oda sıcaklığında dayanımı en üst seviyeye ulaşmıştır. Diferansiyel taramalı 
kalorimetre (DSC) tekniğiyle farklı doğal yaşlanma sürelerinin çökelme davranışına etkileri 
incelenmiştir. Tüm bunlara ek olarak, farklı doğal yaşlanma sürelerinin şekillenebilme 
yeteneğine etkisini görmek için tüp bükme denemeleri yapılmıştır.

Anahtar kelim eler: At-Mg-Si alaşımları, alüminyum ekstrüzyon, doğal yaşlanma.

ABSTRACT

Development of high strength alloys and low fuel consumption of automobiles without 
sacrificing comfort and safety has became an important goal for automotive industries. 
Aluminum alloys have an considerable application area for fuel consumption due to their light 
weight, strength, formability, high corrosion resistance and recycle properties. Therefore, 
extrusion aluminum profiles are widely used İn automotive industry. In this study, the effect 
of natural aging on formability of AA6082 alloys was investigated by mechanical testing. It 
was observed that elongation is decreased as increasing natural aging time at room 
temperature. The max strength was obtained after 10080 min (1 week) natural aging. DSC 
technique was performed in order to analyse the effect of different natural aging times on the 
precipitation sequence, in addition, tube bending was performed on naturally aged 6082 
extrusion profiles with different times to provide optimum bending conditions.

Keywords:  AI-Mg-Sİ alloy, aluminum extrusion, natural aging.
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1.GİRİŞ

Taşıt konforunun artması ve yolcu güvenliğinin Önemsenmesi ile taşıtlara yeni akşamlar 
eklenmekte ve bu da taşıt ağırlığında artışa neden olmaktadır. Yakıt tasarrufu için taşıtların 
temel bileşenlerinin ağırlığının azaltılması yoluna gidilmektedir. Ancak, bahsedilen sebepler 
nedeniyle toplam ağırlık aynı kalmaktadır [1, 2], Tasarım değişiklikleri dışında bunu 
sağlayabilecek tek yöntem otomobil imalatında daha hafif malzeme kullanmaktır [3, 4j. 
AA6XXX ya da Al-Mg-Si alüminyum alaşımları serisi sahip olduğu hafiflik, iyi korozyon 
direnci, yüksek dayanım ve iyi şekillenebilme yetenekleri sayesinde otomotiv endüstrisinde 
geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik ekstrüzyon presleri ve ekstrüzyon 
kalıp tasarımları kullanılarak ekstrüzyon yöntemiyle dayanımı yüksek otomobil parçalan 
üretilebilmektedir. Ekstrüzyon yöntemi, alüminyuma kompleks şekiller vermek, talaş 
kaldırma işlemlerini ortadan kaldırmak, dikişsiz profil üretmek ve birim zamanda yapılan 
üretim miktarının yüksek olması gibi birçok avantaja sahiptir [5]. Otomobil parçalarında 
ağırlık azaltma ve yüksek mekanik özellik sağlamak için genelde içi boş ektriizyon profiller 
kullanılmaktadır [6], Al-Mg-Si alaşımları, sıcak ekstrüzyon yöntemiyle; karmaşık 
geometrilerin profil olarak şekillenmesi, üstün kaynama yetenekleri sayesinde içi boş 
profillerin üretilmesi, bu profillerden yüksek dayanımlı otomobil parçalarının üretilmesi 
olanaklarını sağlamaktadır. Bu ürünler ekstrüzyon yöntemi ile, diğer alternatif üretim 
yöntemleri ile karşılaştırıldığında, daha üst düzeyde bir verimlilik ile üretilmektedirler. 
Ekstrüzyon profillerine gererek bükme [7], hidro şekillendirme [8], tüp ve pres büküm [9, 10] 
ile şekil verilmektedir.

Isıl işlem uygulanabilen AA6XXX alaşım gurubunda doğal yaşlanma süresinin çökelti 
sertleşmesine etkisi son derecede önemlidir ve karmaşık çökelme davranışını karakterize 
etmek ve anlayabilmek için birçok çalışmalar yapılmaktadır [11-15]. Bununla birlikte oda 
sıcaklığında depolama süresinin alaşımın sertlik değerine etkisi çok net olmamakla birlikte 
konu İle İlgili birçok araştırma devam etmektedir. Oda sıcaklığındaki bekleme süresinde 
gerçekleşen doğal yaşlanma sırasında Mg ve Si kümeleri oluşur ve bu oluşumlar malzemenin 
dayanımını arttırarak çökelti sertleşmesine katkıda bulunurlar [16]. Bu nedenle AA6XXX 
alaşımlı ekstrüzyon profillerinde doğal yaşlanmanın şekillenebilme yeteneğine etkisi son 
derece Önemlidir. AA6082 alaşımları yüksek dayanıma sahip AA6XXX grubu alaşımları 
arasında yer almaktadır. Katı çözeltiye alma işleminden başlayarak çok yavaş soğutma 
alaşımın dayanım ve şekillenebilme yeteneklerinin azalmasına neden olurken, çok hızlı 
soğutma ise istenmeyen makroskopik deformasyonlara neden olmaktadır [17],

Bu çalışmada, doğal yaşlanma süresinin şekillenebilme yeteneğine etkisi otomotiv 
endüstrisinde kullanılan AA6082 ekstrüzyon profilleri üzerinde çalışılmış olup, tüp büküm 
İşlemi için oda sıcaklığında en uygun depolama süresi araştırılmıştır.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada AI-Mg-Si alaşımlarından AA6082 alaşımı kullanılmıştır. AA6082 alaşımlı boru 
profiller 030 mm çapında ve 2 mm kalınlığında olup kimyasal bileşimi Tablo l ’de 
gösterilmiştir.

Tablo 1. Bu çalışmada kullanılan AA6082 ekstriizyon profillerin kimyasal bileşimi (% 
ağırlıkça). _________________________ ______

Si Fe Cu Mn Mg Ti Al

0,853 0,252 0,040 0,417 0,796 0,014 97,40

6082 ekstrüzyon profillere PROTHERM-HLF 250 model ısıl işlem fırınında 530°C-1 st 
çözeltiye alma tavı uygulanmış ve sıı ile oda sıcaklığına soğutulmuşlardır. Aşırı doymuş 
çözelti (ADÇ) olarak elde edilen 6082 alaşımlı ekstrüzyon profilleri çökelme sertleşmesi 
mekanizmasını incelemek amacıyla farklı doğal yaşlanma sürelerine (ADÇ, 10 dk, 1 st, 1 gün, 
3 gün, 1 hafta ve 2 hafta) bırakılarak çekme testleri yapılmıştır. Bu testler Zwick/Roell Z250 
model çekme testi cihazında 60 mm ölçüm boyundaki numune üzerinden 20 mm/dk çene 
hızında uygulanmıştır.

Doğal yaşlanmanın etkisini İncelemek için yapılan mikro sertlik ölçümleri, MHT-10-Anton 
Paar model mikro sertlik test cihazı kullanılarak 200 gf yük ve 10 sn bekleme süresinde 
yapılmıştır.

DSC analizleri 3 mm çapında disk numuneler kullanarak Netzsch DSC 404C Pegasus cihazda 
yapılmıştır. Özdeş ağırlıklı saf Al disk referans olarak kullanılmıştır. Analizler oda 
sıcaklığından (20 °C) 600 °C’ye 10 °C/dk tarama hızında gerçekleştirilmiştir.

Doğal yaşlanma sürelerine bağlı olarak optimum büküm parametrelerini belirlemek için oda 
sıcaklığında farklı doğal yaşlanma sürelerine maruz kalan AA6082 alaşımlı ekstrüzyon 
profillerinin tüp büküm ile büküm denemeleri yapılmıştır. Tüp büküm işlemi CSM-CNC tüp 
büküm makinası ile R65 açıda gerçekleştirilmiştir. 6082 alaşımlı alüminyum büküm 
denemeleri için CNC tezgahlarına farklı geometrilerdeki profillere uygun aparatlar 
tasarlanmıştır (Şekil î).

Şekil 1. CSM-CNC tüp büküm makinası ve büküm denemesi İçin tasarlanan aparatlar.
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3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Şekil 2 farklı sürelerde doğal yaşlanmaya uğramış numunelerden çekme testi sonucu elde 
edilen tipik gerilim-gerinim eğrilerini göstermektedir. ADÇ olarak adlandırılan eğri çözeltiye 
alma tavından hemen sonra yapılan çekme testini temsil etmektedir. ADÇ uzama değeri (Sf) 
%20 olup, akma (aA) ve çekme (aç) dayanımları sırasıyla 140 ve 264 MPa’dır. aA ve aç 
değerleri oda sıcaklığında bekleme sürelerinin artmasıyla artmaktadır. Şekil 2’den de 
görüldüğü gibi 6082 alaşımlı ekstrüzyon profiller oda sıcaklığında 1440 dk (1 gün) doğal 
yaşlanmaya uğradıklarında aA (185 MPa) ve aç (307 MPa) değerinde önemli ölçüde artış 
gözlenmiştir. 10080 dk (1 hafta) bekleyen numunenin aA (189 MPa) ve aç (311 MPa) 
değerleri yükselmiş, Sf ise %13’e düşmüştür. 20160 dk (2 hafta) beklemiş numunede aA (190 
MPa) ve aç (313 MPa) değerlerinde çok az artış olmuştur.
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Şekil 2. Farklı sürelerde doğal yaşlanmaya uğrayan numunelerin gerilim-gerinim eğrileri. 
ADÇ numune çözeltiye alma tavından hemen sonraki çekme testini göstermektedir.

--'1440dk. 60 dk
10 dk
ADÇ

Doğal yaşlanma süresinin (tDv) mekanik özellikler üzerindeki etkisini daha detaylı incelemek 
için farklı sürelerde doğal yaşlanmış numunelerin aA ve sf- değerleri doğal yaşlanma süresinin 
fonksiyonu olarak Şekil 3’de gösterilmektedir. aA değeri tDY’nin artışı ile artmaktadır. 
Bununla birlikte tDv artışı ile er değerinde azalma gözlenmektedir. AA6082 alaşımların oda 
sıcaklığında bekleme süresine bağlı olarak mekanik özelliklerindeki değişim çökelme 
sertleşmesi ile açıklan maktadır. Literatürde AA6XXX alaşımlarındaki çökelme sırası 
aşağıdaki gibidir [13];

Aşın doymuş çözelti -» GPI kümeleri-» GPII kümeleri / yarı kararlı [T (Mg2Si) fazı-» yarı 
kararlı (3 (Mg2Sİ) fazı—» kararlı [3 (Mg2Si) fazı

Aşırı doymuş çözelti, çözeltiye alma tavından hemen sonra elde edilmektedir. Çözeltiye alma 
tavından sonra Mg ve Sİ kümeleri oluşmaktadır. Mg ve Si kümeleri oda sıcaklığında doğal 
yaşlanma süresinin sonucu olarak GPI kümelerine dönüşmektedir [18]. Bu nedenle aA değeri 
oda sıcaklığında çökelen GPI kümelerinin oluşumu ile artmaktadır. Şekil 3’te tDy artışı er 
değeri azalır, bu da şekillenebilme yeteneğinin azalmasına neden olmaktadır. ADÇ ile 
karşılaştırıldığında, 1440 dk (1 gün) doğal yaşlanmış 6082 alaşımlı ekstrüzyon profilin ef 
değeri önemli Ölçüde düşmektedir. Sonuç olarak Idy artışı ile ga değeri artmakta, e*- değeri ise
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azalmaktadır. Bu sonuçlar ışığında oda sıcaklığında 10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanmadan 
sonra mekanik Özelliklerin doyum değerine ulaştığı görülmektedir.

Şekil 3. Farklı toy fonksiyonu olarak o a ve 6f değerleri.

6082 alaşımlı ekstrüzyon profillerinde doğal yaşlanma sertleşmesi performansı Şekil 4’te 
gösterilmektedir. Vickers mikro sertlik değerlerinde (HVN) ADÇ kondisyonundan (44 HVN) 
doğal yaşlanma süresi arttıkça oda sıcaklığında oluşan çökeltilerin artması nedeniyle artış 
gözlenmiştir. 20160 dk (2 hafta) yaşlanmış 6082 alaşımlı ekstrüzyon profilin sertlik değeri 
57,5 HVN olarak Ölçülmüştür. Şekil 4Men de görüldüğü gibi mikro sertlik doyum değerine 
10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanma süresinde ulaşılmıştır. Mg ve Si ve GPI kümelerinin 
oluşmasıyla meydana gelen çok ince çökeltiler nedeniyle dislokasyon hareketleri 
zorlaşmaktadır. AFMg-Si alaşımlarında dislokasyon hareketi çok ince çökeltiler nedeniyle 
engellenmektedir. Böylece dislokasyoıılar kilitlenir ve 6082 alaşımlı ekstrüzyon profillerinin 
HV değeri toy artışı ile artmaktadır.

Şekil 4, Farklı toy fonksiyonu olarak Hv değerleri.
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Şekil 5’te ADÇ kondisyonunda ve 10080 dk (I hafta) oda sıcaklığında doğal yaşlanmaya 
uğramış 6082 alaşımlı ekstrüzyon profillerin DSC eğrilerinin karşılaştınlmıştır. Doğal 
yaşlanmanın gerçekleşmediği ADÇ numunesinde düşük sıcaklık bölgesinde görülen ilk 
ekzotermik pik (85°C civarında) doğal yaşlanma süresinin artması İle gittikçe daralmakta, 
doğal yaşlanma süresinin 10080 dk olduğu numunede İse gözlenememektedir. Bunun nedeni; 
doğal yaşlanma süresince oda sıcaklığında küme oluşumu gerçekleşmediği için DSC’ de 
sürekli ısıtma sırasında bu sıcaklık bölgesinde gerçekleşecek reaksiyon tamamlanmıştır. 
Düşük sıcaklık bölgesindeki endotermik pik (225°C civarı) hemen numunesinde oda 
sıcaklığında herhangi bir çökelme yaşanmadığı için gözlenememiştir. 10080 dk doğal 
yaşlanmış numunede oda sıcaklığında çökelmeler gerçekleştiğinden, oluşan çökeltilerin düşük 
sıcaklık bölgesinde çözünmesi sonucu endotermik pik gözlenmiştir. Çözeltiye alma tavından 
sonra elde edilen ADÇ, doğal yaşlanma sırasındaki küme oluşumu ile hafifler, bu durum 
ekzotermik pikin (GP kümeleri) zayıflamasına neden olur (85°C civarında). Bu koşullar 
altında ¡3" fazı kümelerin çözünmesinden sonra oluşmaktadır. Doğal yaşlanma süresinin 
artması ile 225°C civarı düşük sıcaklık bölgesinde gözlenen endotermik (çözünme) pik doğal 
yaşlanma süresinin artması ile kuvvetlenmektedir. fazı, çözünme pikinden sonra oluştuğu 
için çözünme pikinin şiddetlenmesi {3" pikinin oluşumunu geciktirerek doğal yaşlanmaya 
uğramış numunede yüksek sıcaklıklara kaymasına neden olur [15, 19].

Şekil 5. ADÇ kondisyonunda ve 10080 dk (1 hafta) oda sıcaklığında doğal yaşlanmaya 
uğramış 6082 alaşımlı ekstrüzyon profillerin DSC eğrilerinin karşılaştırılması.

Doğal yaşlanma süresine bağlı olarak en uygun büküm koşullarını sağlamak için, farklı 
sürelerde doğal yaşlandırılan 6082 alaşımlı ekstrüzyon profilleri İle büküm denemeleri 
yapılmıştır. Büküm işlemi ADÇ kondisyonunda mikro çatlak ya da kopma olmaksızın 
başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup (Şekil 6a), kopma ya da çatlaklar 4320 dk (3 gün) doğal 
yaşlanmaya kadar gözlenmemiştir. 10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanmaya uğramış profillerin 
büküm denemelerinde kopma gözlenmemiş, ancak kırılma başlamıştır. Büküm açılan 
üzerinde oluşan kırılmalar Şekil öb’de gösterilmektedir.
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Şekil 6. ADÇ kondisyonunda (a) ve 10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanmadan sonra (b) istenilen 
geometride bükülmüş 6082 alaşımlı profiller.

Şekil 6b, 6082 alaşımlı ekstrlizyon profillerinin oda sıcaklığında depolama koşullarının 
büküm operasyonu sırasında şekillenebilme yeteneğini önemli ölçüde etkilediğini 
göstermektedir. Bu nedenle doğal yaşlanma süresinin bu alaşımların şekillenebilme 
yeteneğine etkisi en uygun büküm şartlarını elde etmek için oldukça önemlidir.

4, SONUÇLAR

6082 alaşımlı ekstrlizyon profillerinin otomotiv uygulamalarında, doğal yaşlanma süresinin 
şekillenebilme yeteneği üzerine etkisi incelenmiştir. ADÇ 8r değeri %20 olup, ga ve öç 
değerleri sırasıyla 140 ve 264 MPa’dır. 6082 alaşımlı ekstrlizyon profiller oda sıcaklığında 
1440 dk (i gün) doğal yaşlanmaya uğradıklarında ga (185 MPa) ve Gç (307 MPa) değerinde 
önemli ölçüde artış gözlenmiştir. Oda sıcaklığında 10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanmadan 
sonra mekanik özelliklerin doyum değerine ulaştığı görülmektedir. Vickers mikro sertlik 
değerlerinde (HVN) ADÇ kondisyonundan (44 HVN) doğal yaşlanma süresi arttıkça oda 
sıcaklığında oluşan çökeltilerin artması nedeniyle artış gözlenmiştir. 20160 dk (2 hafta) 
yaşlanmış 6082 alaşımlı ekstrlizyon profilin sertlik değeri 57,5 HVN olarak ölçülmüştür. DSC 
eğrilerinde doğal yaşlanmanın gerçekleşmediği ADÇ numunesinde düşük sıcaklık bölgesinde 
görülen ilk ekzotermik pik (85°C civarında) 10080 dk doğal yaşlanan numunede doğal 
yaşlanma süresinin artması ile oda sıcaklığında küme oluşumu gerçekleşmediği İçin 
gözienememiştir. DSC eğrilerinde doğal yaşlanma süresinin artması ile 225°C civan dlişlik 
sıcaklık bölgesinde endotermik (çözünme) pik gözlenmiştir, p" fazı, çözünme pikinden sonra 
oluştuğu için çözünme pikinin şiddetlenmesi p" pikinin oluşumunu geciktirerek doğal 
yaşlanmaya uğramış numunede yüksek sıcaklıklara kaymasına neden olmaktadır. Doğal 
yaşlanma süresine bağlı olarak en uygun büküm koşullarını sağlamak için, farklı sürelerde 
doğal yaşlandırılan 6082 alaşımlı ekstrlizyon profilleri ile büküm denemeleri yapılmıştır. 
Büküm İşlemi ADÇ kondisyonunda mikro çatlak ya da kopma olmaksızın başarılı bir şekilde 
gerçekleşmiş olup, 10080 dk (1 hafta) doğal yaşlanmaya uğramış profillerin büküm 
denemelerinde kopma gözlenmemiş, ancak kırılma başlamıştır. 6082 alaşımlı ekstrlizyon 
profillerinin oda sıcaklığında depolama koşullan büküm operasyonu sırasında şekillenebilme 
yeteneğini Önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle doğal yaşlanma süresinin bu alaşımların 
şekillenebilme yeteneğine etkisi en uygun büküm şartlarını elde etmek için oldukça önemlidir.
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Teşekkür

Onat Profil’den Yiğit A. Erdoğan ve îıfan Eker’e çekme testlerinde, Toksan Otomotiv’den 
Birkan Vatansever’e büküm denemelerinde yardım ve destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.
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AIMgSi Alaşımlarında Yüzey Yeniden Kristallenme Tabaka Kalınlığına
Alaşım Elementlerinin Etkisi

The Effect o! Alioyİng Elemen t s on Peri ph eni! Coarse Gram Formunun in AlMgSi Alloys

Yusuf Demirci1, Zafer Zorlu1, Sadık Mutlu Ayan1, Kemal Çakır1, Özgül Keleş2 
1 Asaş Alüminyum San. ve Tie. A-S.. ^İstanbul Teknik üniversitesi / Türkiye
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ÖZET

AlMgSi alaşımlarının otomotiv, raylı sistem ve uçak endüstrisinde kullanımı oldukça yaygındır. Bu 

alaşımlardan üretilen ürünlerinin yüzey kalitesi ve özellikle mekanik özellikleri hayati önem 

taşımaktadır. Yüzey hatalarından biri olan yeniden kristalleşme, AlMgSi alaşımlarının ekstüzyonunda 

sıkça karşılaşılan bir olay olup, endüstriyel alanda büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada AW6082 ve yüksek silİsyuımlu alaşımların dökümü ve ekstrüzyonu gerçekleştirilmiş 

olup sonrasında statik ve dinamik deforınasyon sonucu meydana gelen yeniden kristalleşmiş tabaka 

kalınlığı üzerine döküm, ekstrıızyon parametreleri ve kalıp dizaynının etkisi incelenmiştir. Yeniden 

kristallenmiş tabaka kalınlığı optik ve elektron mikroskobu kullanılarak incelenmiş ve oluşan 

tabakanın yüzeyden malzeme içerisine doğru sertlik ölçümleri yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: AİMgSi alaşımları, yeniden kristallenme, tane büyümesi.

GİRİŞ

Bugünün rekabetçi dünyasında ülkelerin sosyal yaşamları özellikle o ülkede yaşayan bireylerin 

iletişim ve ulaşımına bağlıdır. Otomotiv, havacılık, demir yolu sanayileri ağırlıklı olarak bu talepleri 

ve gereksinimleri karşılamak için güvenilir, hızlı, çevreye duyarlı ve güvenli tasarım çözümleri 

sağlamayı amaçlamaktadır. Alüminyum, hadde, ekstriizyon ve döküm gibi çok yönlü imalat teknikleri 

kullanılarak üretilebilen ve yüksek dayanımından ötürü endüstride yapısal uygulamalarda tercih edilen 

bir malzemedir. Yapısal uygulamalarda tasarını kriteri erlerine uygun yüksek dayanım lı AlMgSi 

alaşımları ekstriizyon yöntemi ile üretilmektedir. Yüksek dayanımdı alüminyum alaşımlarında ana 

alaşım elementi magnezyum ve silisyumdur. MgSi fazı oluşumu için Mg/Si oranı 1,73:1 olması 

gerekmektedir. Mangan, krom gibi diğer elementler tane büyümesini kontrol etmek ve yeniden 

kristalleşmeyi geciktirmek için kullanılmaktadır. Alüminyum ekstrüzyon prosesinde statik, dinamik ve 

geometrik yeniden kristalleşme mekanizması görülebilir. Yüzey yeniden kristalleşme tabaka yapısı 

(YKT), nihai ürünün yüzey kusurlarından bîri olup, düşük işlenebilirîik, düşük mekanik özellik ve 

kötü yüzey görünümüne sebep olmaktadır. Bu çalışmada, AlMgSi alaşımlarında meydana gelen YKT 

oluşumunu geciktirici etki eden ana faktörlerin anlaşılması amaçlı alaşım kompozisyonu, kalıp 

tasarımı ve ekstrüzyon proses parametreleri incelenmiştir. Yeniden kristalleşmiş tabaka optik ve
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elektron mikroskobu ile incelenmiş ve tabakanın sertlik ölçümü yapılmıştır. Kimyasal kompozisyon ve 

kalıp tasarımında yapılan değişiklikler ile YKT kalınlığında önemli ölçüde iyileşme görülmüştür.

Deneysel Çalışma

Çalışma, 6082 ve yüksek silisyumlu alaşımların dikey döküm tekniği ile 355mm çapında 6,5m 

boyunda dökülmüş biletlerle yapılmıştır. Biletlerin kimyasal kompozisyonları optik emisyon 

spektroskopisi (ARL 3465) cihazı ile analiz edilmiştir. Alaşımlarda silisyum ve krom oranları 

değiştirilmiştir. Alaşımlara ait kimyasal kompozisyonlar Tablo l ’de verilmiştir. Alaşımların silisyum 

içeriği 2,5 ve 0,97, krom içeriği 0,017 ve 0,068’dir.

Tablo 1. Yüksek Silisyum içeren ve 6082 alaşımına ait kimyasal kompozisyon

Ataşım Si% Fe% Cu% Mn% Mg% Zn% Ti% Cr%

Yüksek Silisyum, Yüksek

Krom
2.5 0.276 0.045 0.607 0.819 0.036 0.034 0.068

Yüksek Silisyum, Düşük

Krom
2.4 0.279 0.041 0.562 0.885 0.061 0.02 0.017

AW 6082 0.97 0.17 0.016 0.526 0.652 0.018 0.0182 0.011

Biletlerin lıomojenizasyonları Batch tipi fırınlarında 530°C, 555°C ve 575°C ‘de 600 dakika tutularak 

yapıldı. Soğuma hızları 600-650 C/saat ‘dir. Biletler ön ısıtma öncesinde 1300mm boyuna kesilerek 

gaz fırını ve indüksiyon fırınında ısıtıldı. Ön ısıtma sıcaklıkları gaz fırınında 400°C, indüksiyon 

fırınında 480°C’dir. İndüksiyon fırınında bekleme süresi 150sn’dir. Ekstrüzyon 55MN kapasiteli SMS 

marka preste yapıldı. Ekstrüzyon parametreleri Tablo 2 ’de verilmiştir. Bu çalışmada tek figürlü 

dikdörtgen düz kalıp kullanıldı. Ekstrüzyon oram 46 olarak belirlendi. Kalıp geçiş yüzeyinde düz ve 

freııli olmak üzere iki tür tasarım uygulandı ve kalıplar sıvı azotla soğutuldu (Bknz Şekil 1). 

Ekstrüzyon hızı 5 m/dk’dır . Profiller presten çıktıktan sonra su havuzunda soğutuldu.

a b c

Şekil 1. a. Kalıbın önden görünümü. b.Düz geçiş, c. Frenli geçiş

Ekstrüzyon sonrası alınan numuneler Keller çözeltisinde dağlandı ve makro analizleri yapıldı. 

Mikroyapı analizleri için alınan numuneler sırasıyla ISO, 600, 1200, 2500 ve 4000 zımparalarda 

yüzeyi temizlendi ve 3 pm ’lik keçe ile 9 ve İpm sİlika İle parlatıldı. Parlatma işleminden sonrası 

numuneler Barker çözeltisi ile elektrolitik dağlayıcıda dağlandı. Mikro yapılar optik (Nikon Epilips
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MA200) ve elektron mikroskobunda (FEG-SEM 7000F) incelendi. Mikrosertlikler Future Tech 

FM700 marka cihazda lOsn süreli 300g yük uygulanarak ölçümler yapıldı.

Tablo 2. Deney Tasarım Parametreleri

Alaşım Homojenizasyon
Sıcakhğıf°0

Kalıp Geçiş 
Dizaynı

Ekstrüzyon Hızı 
(mfclk)

Yüksek Silisyum, Düşük 
Krom

555 Frenİi

5Yüksek Silisyum, Yüksek 
Krom

530 Frenİi

A W 6082 555 Frenİi
A W 6082 575 Frenİi

Bulgular ve Değerlendirme

Kimyasal Kompozisyon ve Kalıp Geçiş Tasarımının Etkileri

Tablo 4 ’de, deney tasarımına ait YKT kalınlıkları verilmiştir. Tablo 4 ’de görüldüğü üzere ekstrüzyon 

hızları eşit olup, homojenizasyon sıcaklığının azalınası ve kalıp geçişindeki fren kullanımıyla tabaka 

kalınlığının azaldığım görmekteyiz. 555°C homojenizasyon yapıtmış 6082 alaşımında YKT oluşumu 

görülmemiştir. Buna neden olarak yapıdaki silisyum içeriğinin az olması gösterilebilir. Silisyum 

ekstrüzyon kabiliyetini düşürerek kalıp içerisindeki deformasyonun artmasına neden olmaktadır. 

Ekstrüzyon prosesinde de formasyon ve sıcaklığın yükselmesi, yeniden kristalleşmede önemli bir rol 

oynamaktadır. Deformasyondan ötürü yapıda depolanan enerji YKT tabaka oluşumuna etki 

etmektedir. Alüminyumun kalıptan geçişi sırasında meydana gelen gerilme sonucu yapıda oluşan 

dislokasyonlar, düşük açılı tane sınırlarında toplanır ve yüksek açılı tane sınırlarım ve yeni tanelerin 

oluşumuna sebebiyet verir. Bu taneler deformasyon sonucu depolanan enerjinin açığa çıkması ile 

aniden büyür. Bu olay dinamik yeniden kristalleşme olarak adlandırılır. Farklı sıcaklıklarda 

homojenizasyon uygulanmış 6082 alaşımları arasında düşük sıcaklığa ait numunede YKT oranın daha 

az olduğu gözlemlenmiştir. Homojenizasyon sonrasında çökelti partiküllerinin boyutunun ince ve sık 

dağılım göstermesi yeniden krîstalizasyon oluşumunu engellemektedir. Dolayısıyla yapıda çökeltilerin 

daha iri ve seyrek dağılım göstermesi tane büyümelerine izin verinektedir[9]. Hsing-Wen [9] ve 

arkadaşları düşük homojenizasyon sıcaklıklarında daha düşük tabaka kalınlıkları elde etmişlerdir.

Şekil 2 ’de makro dağlanmış numunelerin ekstrüzyon yüzeyindeki taneler görülmektedir. Şekil 3a’da 

tanelerin en küçük olduğu görülmektedir. Tanelerin küçük olması düşük silisyum etkisinin yanı sıra 

fren geçişli kalıbın büyük katkısı bulunmaktadır. Bu numuneye ait kesit resmi incelendiğinde kesit 

boyunca YKT’ ye rastlanmamıştır. Parson [7] fren açısı ve uzunluğunun artırılmasıyla YKT tanelerin 

azaldığım görmüştür. Kalıpta frenİi geçiş sayesinde sürtünmeden ötürü oluşan sıcaklık artışı ve 

deformasyonu azaltmak mümkündür. Bu iki faktörün azalması depolanan enerjideki azalmaya ve İnce 

uzun fibroz tanelerin oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bu durumda düşük silisyumun içeriği, düşük
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homojenizasyon sıcaklığı ve kalıpta uygulanmış fren geçişi, YKT oluşumunu engelleyici etki 

gösteı*miştir[7](Bkz Şekil la,2b). Şekil 2d’de tanelerin yüzey boyunca eşit dağılımlı ve daha büyük 

olduğu, kesitte de YKT kalınlığın oldukça fazla olduğu görülmektedir(Bkz Şekil İd). Krom oranı az 

ve düz geçiş tasarımının Y K Tyi artırıcı etkileri görülmüştür. Şekil 2a’da diğer yapılara oranla 

tanelerin daha ince olduğu görülürken yüksek silisyumdu alaşımlarda YKT oluşumuna 

rastlanmaktadır. AIMgSi alaşımlarında silisyum elementi istenen mukavemeti sağlamakla beraber 

alüminyumun ekstriizyon kabiliyetini azaltmaktadır. Silisyum ilavesinin kalıp geçişinde deformasyon 

artışına sebep olması yukarıda belirttiğimiz YKT oluşum mekanizmasını tetiklemektedir. Şekil 2b ve 

2c’de soldan sağa doğru tanelerin irileştiği görülmektedir. Ekstriizyon sırasında yüzey boyunca 

deformasyon ve sıcaklık bölgesel farklılık göstermesi nedeniyle tane dağılımlarının eşit olmadığını 

söyleyebiliriz.

Tablo 2. Deney Tasarım Parametreleri

Alaşım Homojenizasyon
SıcaklığıpCJ

Kalıp Geçiş 
Dizaynı

Ekstriizyon Hızı 
(ııı/dk)

Yüksek Silisyum, Düşük Krom 555 Frenii

5
Yüksek Silisyum, Yüksek 
Krom

530 FrenIi

A W 6082 555 Freni i
A W 6082 575 Freni i

Şekil 1. 6082 ve yüksek silisyumdu alaşımın mikro yapı görüntüsü, a.Mikro analiz bölgesi b. 6082, 

HS:555°C,fren geçişli kalıp c. 6082, HS: 575°C,fren geçişli kalıp d. Yüksek silisyum, HS: 530°C,fren 

geçişli kalıp e. Yüksek silisyum, HS: 555°C,Düz geçişli kalıp
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a b  c d

Şekil 2. 6082 ve Yüksek silisyum alaşımların makro yapı görüntüsü a.6082, HS:555°C,Frenli geçişli 

kalıp b. 6082, HS:575°C,Frenli geçişli kalıp c. Yüksek silisyum yüksek krom, HS: 530°C,fren geçişli 

kalıp d. Yüksek silisyum Düşük krom, HS: 555°C,Diiz geçişli kalıp

Şekil 4’te ektrüzyon yüzeyi boyunca sertlik dağılımı verilmektedir. Grafik incelendiğinde yüksek 

krom İçeren yüksek silisyumlu numunenin sertlik değerleri yüksek olup, düşük krom içeren yüksek 

silİsyumlu numunenin sertlikleri düşük olduğu görülmektedir. Yüksek silisyumlu ve 6082 575°C 

homojenizasyon yapılmış numunede sol kenarda sertliklerin daha fazla olduğu aynı şekilde makro 

resimlerle karşılaştırıldığında numunelerin sol kenarlarında daha ince tanelerin var olduğu 

gözlemlenmiştir (Bkz Şekil 3b,c). Dolayısıyla ince taneli bölgede daha yüksek sertlik değerleri elde 

edilmiştir.

Numunelerin kesit yüzeyinde ok yönünden alınan sertlik değerleri Şekil 5’de verilmiştir. Yüksek 

silisyumlu alaşımların seıtlik değerleri 6082 alaşımlı numunelerden daha fazladır. Tablo 3’de yüksek 

silisyumlu numuneye ait tanelerin daha küçük olduğu daha önceden belirtilmişti. Yüksek sertlik 

değerleri bunu desteklemektedir.

ıî'ufcî*kSiİP?rtımî'Lttii.fe Kr<wn4ij .......üıfc ■$ 30

a b

Şekil 4. a .Ekstrude parçanın yüzey sertlik dağılımı, b Eksimde parçanın merkezde kesit boyunca 
sertlik dağılımı

Sonuçlar

Bu çalışmada, AlMgSi alaşımlarında meydana gelen YKT kalınlığı oluşumuna etkisine yönelik olarak 

alaşım kompozisyonu ve kalıp tasarımı incelenmiştir. Alaşım kompozisyonundaki silisyum ve krom, 

döküm sonrası yapılan homojenizasyon sıcaklık değerinin, kalıp tasarımında uygulanan fren geçişinin
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depolanan enerjide oldukça önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Profil çevresi boyunca 

deformasyondan ve sıcaklık artışından ötürü depolanmış yüksek enerjinin yeniden kristalizasyon 

mekanizmasını tetİklemektedir. Bu çalışmada, YKT tabaka kalınlığında oldukça büyük iyileşme elde 

edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

Alaşımda silisyumun oranının artması sonucu YKT oluşumunu artırmıştır.

Kromun YKT ‘yİ azaltan etkisi görülmüştür.

Homojenizasyon sıcaklığının azalması YKT oluşumunu azalttığı gözlemlenmiştir.

Kalıpta fren uygulamasının tabaka kalınlığını azaltıcı etkisi gözlemlenmiştir.
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ÖZET
AR-GE birimimiz ve Çukurova Üniversitesi ÜSAM işbirliği ile yürüttüğümüz projemizin 
amacı : el oksal işleminde homojen, kararlı, kolay bozulmayan, dış etkenlere dayanıklı ve 
safsızlıklardan (leke vb,) arındırılmış alüminyum oksit tabakalarını oluşturacak 
yöntem/teknikleri Öncelikle AR-GE laboratuarında elde etmek, pilot tesiste uyguladıktan 
sonra bunları işletmeye uyarlamaktır .Bu amaçla; uygun elektrolit (sülfürik asit, okzalik asit, 
fosforik asit, vb.) potansiyel, zaman ve sıcaklık belirlenmiştir. Eloksai bölümünde kullanılan 
sülfürik asite bazı katkılar ilave edilerek bu sayede; en ekonomik alüminyum oksit oluşurken, 
sorunlar da giderilmeye çalışılmıştır. Firmamız bünyesindeki AR-GE laboratuvannda yapılan 
ve elde edilen bulgular kurduğumuz pilot tesiste denenmiştir. Elde edilen eloksaliı ürünlerin 
SEM ve optik mikroskop görüntüleri ile korozyon dayanım testleri belirlenmiştir. Bu bulgular 
sayesinde, eloksai yüzey kalitesinden kaynaklanacak olan ürün geri dönüşlerinin önüne 
geçilmesi sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum, alüminyum oksit, eloksai kaplama, profil.

The purpose of the Project which has been conducted in cooperation with our R&D department and Çukurova 
University, USAM, is ; to obtain methods and technics in R& D labs first to generate aluminium oxide layers 
homogenous, stable, non-perishable, durable and free from impurity and then to adopt these methods in the 
factory after applying in the pilot facility. For this aim convenient electrolyte ( sulfuric acid, oxalic acid, 
phosphoric acid etc. ) potential, time and temperature have been determined. With some additive materials to 
sulfuric acid, the mentioned problems have been tried to solve while forming the most economic aluminium 
oxide . The findings in our R&D lab installed in our factory, have been tested in the pilot facility. The SEM and 
optical visions of anodized surfaces have been taken and corrosion tests have been determined. With these 
findings, the return of goods caused by anodised surface quality has been prevented.

Keywords : Aluminium, aluminium oxide, anodizing, profile.

GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı; sülfürik asit, okzalik asit, fosforik asit, vb. uygun elektrolit, potansiyel, 
zaman ve sıcaklıkta alüminyumun yüzeyindeki oksidinin geliştirilmesi 1-9), homojen, kararlı, 
kolay bozulmayan, dış etkenlere dayanıklı ve safsızlıklardan (leke vb.) arındırılmış

ABSTRACT
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alüminyum oksit tabakalarını AR-GE laboratuarında elde etmek, pilot tesiste uyguladıktan 
sonra bunları işletmeye uyarlamaktır.
Bu sayede;

-  Kaliteli eloksal kaplanmış alüminyum profile ihtiyaç duyan tüketicilerimizin 
ihtiyacım karşılamak.

-  Kendi kapasitemizi arttırarak verimli olmak.
-  Projede çalışan arkadaşlarımızı firmamızın vizyonu doğrultusunda araştırmaya, 

geliştirmeye hazır halde tutmak ve geliştirmek.
-  Yurtiçi ve yurtdışı rakiplerimize rekabet avantajı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu çalışmada:
a. Çevreye dost çözeltilerle alüminyum oksidin eldesini sağlamak,
b. Alüminyum profili QUALANOD standartlarında eloksal kaplama yapmak.
c. Otomotiv sektörü, elektronik-bilişim sektörü, inşaat sektörü vb sektörlerde uygun 
alüminyum oksitler üretmek,
d. Eloksal kaplanmış profilin daha uzun ömürlü, korozyona dayanıklı olmasını sağlamak,
e. Eloksal kaplama havuzlarında kullanılan kimyasalların değiştirilmesiyle verimliliğin 
arttırılması,
f. Eloksal kaplamanın homojen ve fire oranlan düşük ürün eldesini sağlamak,
g. İşletmede mevcut oksitlenme yöntemini geliştirip, bu ürünlerle yeni bir pazara girmek, 
Sonuçta; en rantabil, verimli, çevre dostu alüminyum endüstrisini, bölgemize yerleştirmek ve 
bu konuda çalışan örnek tesis oluşturmak amaçlanmıştır.

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’de alüminyum oksit eldesİ için gerçekleştirilen proses 
aşağıdaki akış diyagramında görüldüğü gibidir. Eloksal işlemi sülfürik asit İle elde 
edilmektedir. Bu elektrolit tek başına kullanıldığından dolayı elde edilen oksit poröz 
karakterdedir. Por çaplan ve yüzey yapısı uygulama voltajına bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Akış diyagramlarındaki işlemler Şekil 1 de görüldüğü gibidir.
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Şekil 1. Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.de kullanılan Akış diyagramı

Alüminyum yüzeyindeki oksidi homojen olarak oluşturmak için uyguladığımız yeni 
işlemlerin akış diyagramı ise aşağıda verilmiştir:

Şekil 2.Yeni Akış Diyagramı

Pilot tesisimizde gerçekleştirilen uygulamalarda diyagramda görüldüğü gibi 4-7 basamak 
işlemleri iptal edilmiştir. Bu işlemlerde harcanan kimyasallar ortadan kalkmış, iş gücü kazancı 
oluşurken, daha kaliteli, homojen, örtücü alüminyum oksit yüzeyde oluşturulmuştur. 4. 
basamakta kullanılan kostik ile oluşan tüm olumsuzluklar ortadan kalkmıştır. Eloksal kaplama 
(8. basamak) işleminde sülfürik asit+çevreye dost kimyasallar ile 4-7 basamaklarında 
harcanan kimyasalların maliyeti kıyaslanarak en ekonomik yöntem belirlenirken, alüminyum 
oksidin kalitesi de saptanmıştır. Son kontrolden (12. basamak) sonra oluşan uygun olmayan 
alüminyum oksitli yüzeyler azaldığı için eloksal sökme basamağıyla devreye giren ürünler 
azalmış, ürünün tamamıyla oksitlere dönüşümü homojen bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu 
yöntem işletmede uyarlandığında, kısa zamanda daha fazla ürün daha ekonomik şekilde ve 
çevreye verilen zararlı atıklar azaltılarak elde edilecektir.
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Ar-Ge laboratuarımızda planlanan ön değerlendirmelerin yapılması amacıyla aşağıda şekli 
görülen pilot sistem kurulmuştur .

Şekil 3. AR-GE laboratuarına kurulan pilot tesis

Ar-Ge laboratuarında ise aşağıdaki işlemler takip edilmiştir:

1. Firmamızın mevcut işletme koşullarında üretilen eioksallı ürünler, bu sistemde aynı 
koşullar uygulanarak elde edilmiştir. Sisteme 19V’lulc potansiyel 21 dakika süresince 
uygulandığında, sistemden ortalama 19,4 A’İik akım geçişi tespit edilmiştir. Elde 
edilen eloksal tabakasının kalınlığı yaklaşık 11 pm olarak ölçülmüştür. Leke testi 
sonucunda 0 değeri elde edilmiştir. Bu eioksallı ürünlerin SEM ve optik mikroskop 
görüntüleri ile korozyon dayanım testleri belirlenmiştir. Ar-Ge çalışmalarının 
yürütülmesi sırasında bu değerler Firmamızda Kullanılan Yöntem (FKY) olarak 
anılmıştır. Eloksal kaplama banyosundaki formül miktarı sabit tutularak 20 ardışık 
deneme yapılmış ve eloksal kalitesi saptanmıştır. Elde edilen yüzey görüntüleri Şekil 
4’de görülmektedir.
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Şekil 4. Firmamızda uygulanan yöntem (FKY) ile satiııesiz alüminyum ile oluşturulan el oksal 
ürünlerin mikroskop görüntüleri l.deneme (a), 10. deneme (b), 20. deneme (e) (E:l9V, t:21 
dakika, kalınlık: 11 pın)

2. Ar-Ge çalışmalarının ilk basamağında, satineli ürünlerin yüzeylerinde Ar-Ge formülü
kullanılarak eloksal tabakalar elde edilmeye çalışılmıştır. Yukarıdaki (1) koşullar 
(potansiyel, süre, akım vb.) uygulandığında satineli ürünlerin yüzeylerinin karardığı, 
homojen olmayan, yetersiz kalınlıkta ve düşük korozyon direncine sahip eloksal 
tabakalarının oluştuğu belirlenmiştir. Bu sorun malzeme yüzeyindeki ekstrıizyon 
izlerinin giderilmesi amacıyla satine işleminin uygulanması sırasında alüminyum 
yüzeyinde bulunan ince oksit tabakasının Ar-Ge formülü ile giderilememesi ve uygun 
oksit kaplamanın gerçekleştirilememesinden kaynaklanabilir. Satineli ürünlerde Ar- 
Ge formülü uygun sonuçlar vermemektedir. Bu sorun nedeniyle, çalışma büyük 
sistemlere aktarılanınmış ve halen bu sorunu çözmek için çalışma devam etmektedir 
(Satineli ürünler için). Çalışma satinesİz ürünlerle devam ettirilmiştir.

3. FKY işlemimizdeki (1) koşullar, satinesiz alüminyum örneklere uygulanmış, istenilen 
başarı elde edilmiştir. Akım koşullan, oksit kalınlığı, banyo sıcaklığı, vb. değişkenler 
optimize edilmiştir. Ayrıca Ar-Ge formülünün kullanılan miktarı ile banyonun 
kullanım süresi ve değişimi belirlenmiştir. Bu amaçla aynı koşullarda aynı banyo 
içerisinde (başlangıçta havuza İlave edilen Ar-Ge kimyasalının miktarı sabit 
tutularak) 20 ardışık deneme yapılmış ve eloksal kalitesi saptanmıştır. Bu denemeler 
sonucunda banyo çözeltisinde tortu şeklinde oluşan Al(OH)x derişimi de analitik 
yöntem ile tespit edilebilecek değerlerin altında kalmıştır. Eloksal kalitesi İse 
başlangıç numune kalitesinden ödün vermeden korunmuştur.

4. FKY ve Ar-Ge formüllerine uygun olarak üretilen eloksallı ürünlere ait yüzey ve
mikroskop görüntüleri Şekil 5-8 ’de görülmektedir.
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Şekil 5. FKY ile oluşturulan eloksal ürünün yüzey (a) ve mikroskop (b) görüntüleri (E:19V, 
t:21 dakika, kaimlik: 11 pm)

Şekil 6. Ar-Ge formülü ile oluşturulan eloksal ürünün yüzey (a) ve mikroskop (b) 
görüntüleri (E:17,5V, t:21 dakika, kalınlık: 9,6 pm, 1.deneme)

Şekil 7. Ar-Ge formülü ile oluşturulan eloksal ürünün yüzey (a) ve mikroskop (b) görüntüleri 
(E:18V, t:21 dakika, kaimlik: 9 pm, 10.deneme)
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Şekil 8. Ar-Ge formülü ile oluşturulan eloksal ürünün yüzey (a) ve mikroskop (b) görüntüleri 
(E:I7V, t:21 dakika, kaimlik: 6,5 pm, 20.deneme)

Şekil 4’de FICY (sodyum hidroksiti!) koşulları uygulanmış, satİneli ve tespitli üründür. Şekil 
6-8 ise Ar-Ge formülü ile aynı banyoda değişik denemelerin (1, 10 ve 20.denemeler) ardından 
elde edilen satinesiz ve tespitli ürünlere ait yüzey ve mikroskop görüntüleridir. Bu şekiller 
kıyaslandığında;

a) Ar-Ge formülü ile 1.denemede elde edilen eloksalh ürünün yüzey yapısı (Şekil 6), 
FKY ile elde edilen ürün satinesiz ürün (Şekil 4.a) ile kıyaslandığında her iki yüzeyin 
de homojen olarak oksit tabakası ile kaplandığı fakat yüzeydeki ekstrüzyon 
çizgilerinin tam olarak kapalılamadığı görülmüştür. Halbuki FKY ile satineli ürünlerin 
yüzey görüntüleri (Şekil 6.b) değerlendirildiğinde ekstrüzyon çizgilerinin ortadan 
kaybolduğu görü 1 mtişttir.

b) Ar-Ge formülü ile üretilen eloksalh ürünlerin yüzey görüntülerinin ardışık işlem 
basamaklarının arttırılmasına rağmen değişmediği; aynı banyoda 20 defa 
gerçekleştirilen bu işlemlerde ürün kalitesinden taviz verilmediği saptanmıştır. Ama 
buna karşın FKY ile üretilen ürünlerde aynı banyoda kullanılan kimyasalların tüketimi 
ve oluşan Al(OH)x lerin de etkileri nedeniyle oksit kalitesinde düşüş gözlenmiştir 
(Şekil4.b-c).

Bu ürünlere ait SEM görüntüleri ise Şekil 9-12 de görüldüğü gibidir. Şekillerde görüldüğü 
gibi her iki formülle satinesiz ve tespit yapılmış eloksallı ürünlere ait yüzey görüntüleri 
benzerlik göstermektedir (Şekil 9 ve 11 ’un kıyaslanması). Kesitlerden görüntülerde ise; FKY 
İle oluşturulan oksit tabakanın alüminyum metali ile ara yüzeyinde kostikleme işlemine bağlı 
olabilecek düzensiz ve poröz tabaka dikkati çekmektedir (Şekil 9). Fakat Ar-ge formülü ile 
üretilen ürünlerde daha homojen bîr ara yüzey dikkati çekmektedir (Şekil 11).
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Şekil 9. Firmamızda uygulanan yöntem (FİCY) ile satinesiz alüminyum ile oluşturulan eloksal 
ürünlerin yüzeylerinin SEM görüntüleri 1.deneme (a), 10. deneme (b), 20. Deneme (c)

Şekil 10. Firmamızda uygulanan yöntem (FİCY) ile satinesiz alüminyum ile oluşturulan 
eloksal ürünlerin kesitlerinin SEM görüntüleri 1 .deneme (a), 10. deneme (b), 20. Deneme (c)
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Şekil 11. Ar Ge formülü uygulanan saünesiz alüminyum ile oluşturulan eloksal ürünlerin 
yüzeylerinin SEM görüntüleri 1.deneme (a), 10. deneme (b), 20. Deneme (c)

Şekil 12. Ar-Ge formülü uygulanan satinesiz alüminyum ile oluşturulan eloksal ürünlerin 
yüzeylerinin SEM görüntülen 1.deneme (a), 10. deneme (b), 20. Deneme (e)
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SONUÇ

Bu çalışmanın firmamıza en büyük katkısı, piyasa da mevcut olan orta kalite alüminyum 
profil üretimi yapan bir firma imajını ortadan kaldırarak, artık daha kaliteli alüminyum eloksal 
kaplama yapan nitelikte bir imaj oluşmuş olmasıdır. Eloksal kaplı alüminyumun başlıca 
yararlan şunlardır;

• Yüksek korozyon dayanımı
• Çevreye dost kimyasalların kullanımı 
■ Renk stabilizasyonu
• Dayanıklılık
• Sağlık ve güvenlik
• Boyalı profile göre daha uzun ömürlü olması
• Alüminyum profil sektöründe eloksal kaplamalı profillere doğru eğilim olması

Bu yöntem işletmede uyarlandığında, kısa zamanda daha fazla ürün daha ekonomik şekilde ve 
çevreye verilen zararlı atıklar azaltılarak elde edilecektir.
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İkiz Merdane Döküm Yöntemiyle Üretilen 1050 Alaşımında Ara Tav İşleminin 
Mekanik Özellikler ve Şekillendirme Üzerine Etkisi

Effect of interm ediate Annealing on the Mechanical Properties and Forming of Twin Roll Cast 1050 Alloy

Hatice Mollaoğlu Altuner, Onur Meydanoğlu, Barış Beyhan, Cengiz Konya 
Assan Alüminyum San. ve Tie. A.,Ş. /  Türkiye

ÖZET

Aynı kimyasal içeriğe ve aynı nihai kondisyona sahip alüminyum alaşımları, soğuk 
haddeleme ve tav işlemleri ile üretildiklerinde farklı şekillendirilebilirlik kabiliyetleri 
gösterebilmektedir. Bu çalışmada ikiz merdane döküm yöntemi ile üretilen 1050 alüminyum 
alaşımının şekillendirilebilirlik performansı, iki ayrı proses sonrası incelenmiştir. Uygulanan 
proseslerden bir tanesi ara tav işlemi içerirken diğerinde ara tav işlemi uygulanmamış ancak 
her iki malzemeye son kalınlığında “O” kondisyon özellikleri kazandırılmıştır. Bahsi geçen 
iki prosesle üretilmiş malzemelerin detaylı mekanik karakterızasyon çalışmaları yürütülmüş, 
sonuçlar malzemenin mikroyapısal özellikleri ile i 1 işkilendiri İm iştir. Gerçekleştirilen 
incelemeler sonucunda son tavlı proses yerine bir ara tav işlemine sahip proses ile üretilen 
“O” kondisyonundaki 1050 alaşımının şekillendirilebilirlik kabiliyetinin daha üstün olduğu 
tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: 1050 alaşım, tav, şekillendirme kabiliyeti, şekillendirme limit diyagramı (ŞLD).

ABSTRACT

Aluminium alloys with the same chemical composition and temper designation may have 
different form ability performance as they are produced through different roiling and 
annealing routes. In this study, formability performance of twin roll cast (TRC) 1050 alloy 
produced with two different downstream processes was investigated. While one process 
involves an intermediate annealing the other does not. However, both processes involve final 
annealing step which provides mechanical properties of “O” temper. Detailed mechanical 
characterization tests were performed and the results were correlated with the microstructure. 
Results showed that 1050-0 material produced with the process involving intermediate 
annealing exhibited better formability performance than that of other having only final 
annealing.

Keywords: 1050 alloy, annealing, formability, forming limit diagram (FLD).
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X. GİRİŞ

Yüksek mukavemet/yoğunluk değerine ve korozyon direncine sahip metalik sac malzemeler 
mühendislik uygulamalarında özellikle otomotiv ve havacılık alanında sıklıkla tercih 
edilmektedir. Metalik sac malzemeler zımbalama ile şekillendirilmekte ve şekillendirme 
verileri yaygın olarak çalışılmaktadır.

Şekillendirme sırasında metalik sac malzemelerde farklı yönlerde eğme, germe ve derin 
çekme kaynaklı şekil değişimleri olmaktadır. Farklı yönlerde oluşan bu şekil değişimleri, 
metalik sac malzeme üzerinde kırışıklığa veya çatlamalara neden olabilmektedir. Metalik sac 
malzemelerin şekillendirilme kabiliyetini değerlendirmek amacıyla teknikler geliştirilmiştir. 
Bu teknikler arasında Şekillendirme Limit Diyagramı (ŞLD) da yer almaktadır ve metalik sac 
malzemelerin şekillendirme kabiliyetinin belirlenmesinde önemli role sahiptir. ŞLD’ları, 
şekillendirme sırasında metalik sac malzemeler üzerinde hasar oluşmayacak farklı yönlerdeki 
maksimum şekil değişim oranlarını göstermektedir.

Bu çalışmada, ikiz merdane üretim tekniği ile üretilen ara tavlı ve ara tavsız 1050-0 
alüminyum alaşımının mikroyapısal ve mekanik karakterizasyonu ile şekillendirilme 
kabiliyeti incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Çalışmada, 5 mm döküm kalınlığında ikiz merdane döküm yöntemi ile üretilen 1050 alaşımı 
kullanılmıştır. Malzemenin kimyasal bileşimi Tablo 1 ’de verilmiştir.

Tablo 1. 1050 alaşımın kimyasal bileşimi (%ağ)

Si% Fe% Cu% Mn% Mg% Zn% Al%
0,10 0,27 0,00 0,00 0,01 0,01 99,57

Malzemelerin nihai kalınlıkları 0,8 mm olup, döküm kalınlığından nihai kalınlığa iki farklı 
proses ile haddelenmiştir. Proseslerden birinde malzeme, hadde sonrasında nihai kalınlıkta 
yeniden kristalleşme sıcaklığı üzerinde tavlanarak “O” kondisyon özelliğine getirilirken, 
diğerinde malzemeye hadde paslan arasında rekristalizasyon sıcaklığının üzerinde bir ara tav 
işlemi uygulanmış ve nihai kalınlıkta yeniden tavlanarak “O” kondisyon özelliği 
kazandırılmıştır.

Farklı iki proses ile üretilen malzemelerin nihai kalınlık ve kondisyonuna ait numuneler 
metalografik olarak hazırlanmış ve mikroyapıları incelenmiştir.

Malzemelerin mekanik özelliklerinin tespiti için tek eksenli çekme testi, hadde yönüne 0°,45° 
ve 90° olacak şekilde hazırlanan numunelerde gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin akma ve 
çekme dayanımları ile uzama değerlerinin yanı sıra pekleşme üsteli (n) ve plastik anizotropi 
katsayısı (r) değerleri bahsi geçen üç yönde Ölçülmüştür, n değerleri gerçek mukavemet- 
gerçek uzama verilerinden yararlanılarak Holloman eşitliğine göre, %5-15 uzama 
değerlerinde hesaplanmıştır. Plastik anisotropi, r, ise %İ5 uzama değerinde ölçülmüştür. 
Çekme testlerinde 50 kN kapasiteli 2wick/RoeIİ cihazı kullanılmıştır. Tek eksenli çekme testi 
ile elde edilen veriler tek başına malzemenin şekillendirme davranışım ortaya çıkarmak İçin 
yeterli değildir. Bu nedenle Şekillendirme Limit Diyagramının (ŞLD) eldesine gerek vardır.
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Şekillendirme limit diyagramı, malzemenin birden fazla eksende aynı anda deforme olmaları 
koşulunda hasara uğramadan hadde yönüne paralel (majör eksen) ve hadde yönüne dik yönde 
(minör eksen) tolere edebileceği maksimum uzama miktarlarım ifade eder. Şekil 1 ’de genel 
bir ŞLD görülmektedir. S] malzemenin maruz kaldığı şekillendirme işlemi nedeniyle meydana 
gelen büyük uzama miktarı, e2 ise küçük uzama miktarıdır. Diyagramın sağ tarafı (st>0, £2>0) 
malzemelerin çift eksenli çekme testlerindeki (gerdirme testi, erichsen testi, hidrolik şişirme 
gibi) davranışını göstermektedir. Diyagramın sol tarafı İse (sı>0, S2<0) ise, malzemelerin tek 
eksenli gerilme ya da derin çekme davranışlarını göstermektedir. ŞLD nın sağ tarafının 
oluşturulması İçin hidrolik şişirme testi kullanılmıştır. Bu test metodunda deformasyon 
malzemeye temas eden bir erkek kalıp tarafından oluşturulmadığından, şekillendirme 
esnasında malzeme ve şekillendirme kafası arasındaki sürtünme kuvvetlerinin etkisi 
görülememektedir. Ancak bu çalışmada her iki malzeme için de aynı test metodu 
uygulandığından, sonuçlar göreceli olarak değerlendirilmelidir.
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Şekil 1. Şekillendirme limit diyagramı [1]

ŞLD’nm sağ tarafının oluşturulması amacıyla hidrolik şişirme testi kullanılmıştır. Bu test 
farklı limit değerlerinin elde edilebilmesi için iki farklı eliptik kalıp ile (50:100 mm ve 70:100 
mm) gerçekleştirilmiştir. Levha yüzeyinde uzama ölçümleri Şekil 2 ’de gösterilen 2,5 mm 
çapındaki birbiri içine geçmiş halka patentlerinin test öncesi levha yüzeyine elektrokimyasal 
yöntemle dağlanması ve test sonrasında meydana gelen çatlağın komşuluğundaki halkaların 
boyutlarının değişiminin her iki eksende ölçülerek aşağıdaki formüller ile hesaplanmasıyla 
elde edilmiştir.

s1 = in  1V, dj ) U )

s2 = in  if  Xnn \
l  d i  J

(2)

Burada, dmaj şekil değiştirmiş dairenin en büyük eksenini ve dnıjn şekil değiştirmiş dairenin en 
küçük eksenini, di ise orijinal daire çapını göstermektedir.
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Şekil 2. Numuneler üzerine elektro kimya sal metodla dağlanan ölçüm paternleri

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1 Mikroyapı İncelemeleri
İki farklı proses ile üretilen AA 1050-0 özelliğindeki malzemelerin tane yapısını gösteren 
hadde yönüne paralel (L) ve hadde yönüne dik (T) kesitlerine ait mikroyapı görüntüleri Şekil 
3 ve 4'de görülmektedir. Ara tavsız proses İle üretilen ve yenidenkristallenmeye uğramış 
malzeme iç bölgelerde küçük, yüzeye yakın bölgelerde daha büyük ve hadde yönünde 
büyüme göstermiş tanelere sahiptir (Şekil 3). Ara tavlı proses ile üretilen malzeme ise 
eşeksenli tanelerden oluşan, oldukça homojen bir yapıdadır (Şekil 4).

Şekil 3. Ara tavsız proses İle üretilen AA 1050-0 malzemenin (L) ve (T) kesitlerine ait tane
yapıları.
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Son tav işlemi ile “O” kondisyona ulaşan malzemenin kesiti boyunca sahip olduğu tane sayısı, 
ara tavlı üretilen malzemeye göre daha az ve tane boyut dağılımı düzensizdir. Son tav işlemi 
ile üretilen malzemenin L kesitinde orta bölgede yer alan daha küçük taneler, malzeme 
merkez düzleminde yer alan merkez hattı segregasyonu sebebiyledir. Merkez düzlemi, 
malzemenin en dış kabuğuna oranla daha büyük ve yoğun İntermetalik parti kül dağılıma 
sahiptir. Bu partiküllerin varlığı, yeniden kristallenen çekirdeklerin ve bunlardan oluşan yeni 
tanelerin boyutlarının küçük olmasına sebep olur.

Şekil 4. Ara tavlı proses ile üretilen AA 1050-0 malzemenin (L) ve (T) kesitlerine ait tane
yapıları

3.2 Tek Eksenli Çekme Testi Sonuçlan
Haddeleme yönüne göre üç değişik doğrultuda hazırlanan numunelere ait mekanik test 
sonuçları ve mekanik indis değerleri Tablo 2Me verilmiştir. Her iki malzeme de O 
kondisyonda olduğundan, akma ve çekme mukavemeti değerleri benzerdir. Son tav işleminin 
yanı sıra ara tav içeren proses ile üretilen malzemenin % uzama değeri yalnızca son tavlı 
proses ile üretilen malzemeden bir miktar daha yüksektir. Tek eksenli çekme testi sonuçları 
arasındaki daha belirgin fark, malzemelerin pekleşme üsteli (n) ve plastik anizotropi katsayısı 
(r) değerlerinde ortaya çıkmaktadır. Ara tav içeren proses ile üretilen 1050-0 malzemenin (n) 
değeri daha yüksektir. Yüksek (n) değerleri deformasyonun homojen olarak çevresine 
dağıtılacağı, lokal boyun vermelerin engelleneceği ve erken yırtılma eğilimlerinin azalacağı 
anlamına gelmektedir [2,3]. Her iki malzemenin 0° ve 45° yönlerindeki r değerleri, birbirine 
benzer İken ara tavlı proses ile üretilen malzemenin 90°yönündeki r değeri daha düşüktür. 
Alüminyum alaşımlarında r değerinin 0,7-1,0 arasında olması beklenen bir durumdur. 
Herhangi bir yönde r değerinin 1 in üstünde olması, diğer bir başka yöndekinin azalması ile 
sonuçlanacaktır [4-6]. Bu davranış Mg içeren 5000 serisi alaşımlarda Mg İçeriğinin artması 
ile daha çarpıcı şekilde ve kontrol edilebilir haldeyken, çalışmanın konusu olan 1050 
alaşımında bu etkinin daha kapsamlı çalışmalarla görülmesine ihtiyaç vardır.

r
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Şekil 5. 90° yönünde çekme testi uygulanan malzemelerde boyun verme bölgesi

Çekme gerilimine ulaşıldığı vakit elde edilen ve düzenli uzama adı verilen uzama değeri ise, 
ara tavlı üretilen malzemede her üç yönde de son tavlı üretilen malzemeye göre nîsbeten daha 
yüksek elde edilmiştir. Ara tavlı üretilen malzemenin 90° yönünde çekme testi uygulanan 
numunesinde kopmanın gerçekleştiği boyun bölgesindeki kesit daralması, son tavlı üretilene 
kıyasla daha fazladır (Şekil 5).

Tablo 2. Haddeleme yönüne göre üç değişik doğrultuda ölçülmüş mekanik test sonuçları ve
mekanik indisleri.

Numune Yön
Akma
Muk.
(MPa)

Çekme
Muk.
(MPa)

Uzama
<%)

Düzenli
uzama

(%)
n r

Son
Tavlı

1050-0

0 38 73 34,1 22,80 0,18 0,83
45 39 80 43,6 30,20 0,22 0,45
90 38 73 37,4 24,90 0,20 1,75

Ara
Tavlı

1050-0

0 40 74 36,3 25,50 0,22 0,85
45 39 78 41,0 31,60 0,25 0,47
90 40 74 42,2 27,90 0,23 1,22

3.3 Şekillendirme Limit Diyagramı
Son tav işlemi ile üretilen malzeme, ŞLD nın sağ tarafındaki çift eksenli gerdirme koşullarını 
temsil eden bölgede ara tavlı malzemeye kıyasla daha düşük sınır uzama değerleri 
sergilemiştir. Ara tavlı malzemenin (n) değerlerinin diğerine göre nisbeten yüksek olması 
bunun bir sonucudur. Pekleşme üsteli (n) değerinin artması ile ŞLD da sınır uzama 
değerlerinin daha yukarı taşındığı sadece alüminyumda [7] değil çelikte de söz konusudur.
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Şekil 6. Çift eksenli gerilme testi verileri ile elde edilen ŞLD.

Buna ek olarak, son tavlı malzemenin kalınlık boyunca tane yapısında görülen düzensizlik, 
yüzey tanelerinin büyük olması, bu farkın oluşmasında etkendir. Tane yapısının Erichsen testi 
gibi çift eksenli bir deformasyonu temsil eden koşulda yüzeyde meydana getirdiği 
portakallanma görüntüsü her iki malzeme İçin Şekil 7’de verilmiştir.

ı ■ ı :'ı'i ı . /¿ıÇ■ mL;ı i;

Şekil 7, Tane yapısının Erichsen testinde yoğun deformasyon sonrası yüzeyde meydana
getirdiği “portakallanma” görüntüsü.

Kalınlık boyunca düzensiz tane yapısına sahip malzemede özellikle yüzey ve hemen altında 
yer alan büyük taneler, malzemenin İnceldiği bir deformasyon koşulunda ilk lokal incelmenin 
başladığı ve geliştiği bölgeleri oluştururlar. Malzeme yırtılarak tamamen hasara uğramasa bile 
yüzey görüntüsü portakallanma olarak anılan görüntüye sahip olacaktır. Aynı yiizey alanında 
daha fazla sayıda taneye, yani daha küçük taneye sahip bir mikroyapıda portakallanma 
görüntüsü çok daha az olmaktadır. Bu sebepten ötürü ara tavlı malzeme, portakallanma 
açısından çok daha olumlu bir görüntü sergilemektedir.

ŞLD; malzemenin yorumlanması, mikroyapısal özellikler, tek eksenli çekme sonuçları (n ve r 
değerleri) ve malzemenin krİstalografık doku gelişimi ile birlikte değerlendirilmeye İhtiyaç 
duyar. Malzemenin görmüş olduğu haddeleme ve tavlama işlemleri, tavın yapıldığı kalınlık, 
tav sıcaklığı ve kısmende olsa süresi, tav sonrası maruz kaldığı toplam deformasyon miktarı 
nihai kalınlıkta yenidenkristallenme sonrası oluşan baskın krİstalografık doku üzerinde
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etkilidir. Baskın kritalografık doku, malzemede farklı eksenlerde r değerlerini farklılaştırır,
anizotropİsinin mertebesini belirler.

4. SONUÇLAR

® Ara tavlı olarak üretilen malzeme son tavlıya kıyasla her üç yönde de daha yüksek 
uzama değerlerine sahiptir. Düzenli uzama miktarı ara tavlı malzemede yine her üç 
eksende daha yüksektir.

® Sürekli döküm tekniği ile üretilmiş 1050 alaşım kompozisyonuna sahip bir malzeme 
göreceği bir ara tav sonrası nihai kalınlıktaki “O” kondisyonunda sadece son tavla 
üretilen bir malzemeye göre daha olumlu şekillendirilebilirlik özellikleri sergilemiştir.

o Ara tavlı üretilen malzemenin pekleşme üsteli (n), son tavlı olarak üretilen malzemeye 
kıyasla daha yüksektir. Bu ise malzemenin lokal boyun verme davranışını geciktirip, 
ŞLD da limit uzama değerlerinin daha yukarı taşınmasını sağlamıştır.

® Son tavlı üretilen malzeme nihai kalınlıkta gördüğü yenidenkristallenme tavından 
sonra bile kalınlık boyunca düzenli tane yapısına sahip değildir. Sürekli döküm 
tekniğinin katılaşma karakteristikleri sebebiyle, nihai kalınlıkta uğradığı 
yenidenkristallenme tüm kalınlık boyunca eş eksenli tanelerin oluşmasını 
engellemiştir.

o Malzeme yüzeyinde bulunan büyük taneler şekillendirme sonrası estetik görünümü 
etkileyecek şekilde yüzeyde optik sorunlara, bilinen tanımıyla portakallanmaya, sebep 
olmaktadır.

® Uygulanan iki farklı termomekanik işlem, ölçülebilir makroskopik göstergeler 
(mekanik özellikler ve İndisler) ve mikroyapısal özellikler açısından malzeme 
performanslarında belirgin farklılıklar yaratmıştır. Ancak uygulanan termomekanik 
işlemlerin sebep olduğu kristalografik doku gelişimininde sonuçlan bütünleştirecek ve 
destekleyecek şekilde ortaya konması gereklidir. Bu sayede malzemenin sahip olduğu 
anizotropi, sahip olduğu kristalografik özelliklerle açıklanabilir.

Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleşmesine metalografi numunelerinin hazırlanmasıyla katkıları olan Sn.
Hikmet KAYAÇETİN’e ve mekanik testleri yürüten Sn. Cemal ÇELEBİ ve Assan
Alüminyum laboratuvarı teknisyenlerine teşekkür ederiz.
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7075-T6 Alaşımında Döküm Yöntemlerinin Sertliğe ve Tane Boyutlarına Etkisi

The Effect o f Casting Techniques on H ardness and Gram Size in 7075-Tö Alloy

Ahmet Umur Güngör, Ali Kalkanlı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Türkiye
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ÖZET

Bu çalışmada, 7075-T6 alaşımının yüzey sertliğinin ve tane boyutlarının, çeşitli üretim 
yöntemleri ile nasıl değiştiği incelenmiştir. Bu alüminyum alaşımı düşük yoğunluk ve yüksek 
mukavemeti sebebi ile havacılık ve savunma sanayinde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
hedef 7075-T6 ekstrlizyon kütüğü sertliği olan 150HB olarak belirlenmiştir. Deneylerde 
üretim yöntemi olarak yankatı, sıkıştırma döküm, vakum desteği ile kokil döküm, Kokil 
döküm, kum kalıba döküm ve alaşıma AlTiB2 eklenmiş halde kum kalıba döküm yöntemleri 
kullanılmıştır. Bu deneyler sonucunda en küçük tane boyutuna (37.58 mikron) sıkıştırma 
döküm yönteminde ve en yüksek sertlik değerine (160HB) ise vakum desteği ile sabit kalıba 
döküm yönteminde ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: 7075-T6, sıkıştırma döküm, vakum desteği ile sabit kalıba döküm, sabit kalıba döküm, kum 
kalıba döküm, AİTiB2.

ABSTRACT

In this article, it is observed that how hardness and grain size change with respect to different 
production methods. This aluminum alloy has low density and high tensile strength. Because 
of these properties, it is widely used in aerospace and defense industries. In these 
experiments, it is chosen as 150HB which indicates 7075-T6 extrusion slab hardness. 
Squeeze casting, die casting with vacuum support, die casting, sand casting and sand casting 
with AlTiB2 additive production methods are conducted in experiments. As a result of these 
experiments, the least grain size is obtained as 37.58 micron in pressure die casting method. 
Moreover, the highest hardness value is founded as 160HB in die casting with vacuum 
support method.

Keywords: 7075-T6, Squeeze casting, gravity die casting with vacuum support, sand casting, AlTiB2.
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1. Giriş

7075 alüminyum alaşımı, havacılık sektöründe ve savunma sanayinde gerek düşük özkütlesİ 
ile gerekse yüksek dayanım gücü ile kendine çokça yer bulmaktadır. Sanayide üretilen 
parçaların karmaşıklığı yüzünden, talaş kaldırma İle yapılamayan veya fazla zaman alan 
parçaların imalatı için çeşitli üretim yöntemler denenmektedir. Bu yöntemler arasında 
sıkıştırma döküm, kokil kalıba döküm ve kum döküm gibi yöntemler vardır. Bu döküm 
yöntemleri, birçok konuda ekstrüzyondan talaş kaldırma yönteminin mekanik Özelliklerine 
erişemese de, gelişen teknoloji ile aradaki fark giderek azalmaktadır.

Bir parçanın mekanik özellikleri, parçanın tane boyutuyla ters orantılıdır. Bu yüzden döküm 
yapılırken göz önüne alınması gereken en önemli Özelliklerden biri de dökülen parçanın tane 
boyutudur. Tane boyutları ne kadar küçü İtti leb i 1 irs e mekanik özellikleri de o kadar yüksek 
olur. Hall-Petch denklemi de bu yargıyı desteklemektedir.(l)Tane inceltici olarak 7075 
alaşımında AlTiB? kullanılabilir.

il
oy -  ît0 t- Ky d* (i)

Sertlik bir malzemede önemli özelliklerden biridir. Sertlik malzemenin sürtünme dayancını 
arttıran faktörlerin başında gelir. Bu özellik bu yönden iyi gibi görünse de malzemenin yüzde 
uzama değerinde düşüş görülebilir.

Isıl işlem olarak, 7075 alaşımına en yüksek sertlik ve dayanıklılık değerlerini 
kazandırabilecek olan işlemlerden biri T6’dıı\ Bu ısıl işlemde çözeltiye alınma ve suni 
yaşlandırma işlemleri ardı ardına yapılmaktadır.

2. Deneysel Çalışmalar

Bu makalede 7075 alaşımının, sıkıştırma döküm, vakum desteği ile sabit kalıba dökiim, sabit 
kalıba döküm, kum kalıba döküm ve alaşıma AÎTİB2 eklenmiş halde kum kalıba döküm 
yöntemleri kullanılarak elde edilmesi ve daha sonrasında bu örneklere T6 ısıl işlemi 
uygulanmasının sertliğe ve tane boyutuna etkisi İncelenmiştir.

2.1. Sıkıştırma Döküm Deneyi

İlk deney sıkıştırma döküm olup, bu deneyde dikey pres kullanılmıştır. Eritilen 7075 alaşımı, 
175MPa basınç İle önceden ısıtılıp hazırlanmış kalıba döküldü. Bu yöntem ile 3 adet örnek 
hazırlandı. Örneklerin boyutları; çaplan 90mm, yükseklikleri ise sırasıyla, 12mm, 17mm ve 
23mm olarak çıkarılmıştır (Şekil 1.). Daha sonra bu Örneklerin sertlik değerleri alındı. Isıl 
işlem uygulanmamış halde alman sertlik değerleri ise sırasıyla; 72HB, 71HB ve 71HB olarak 
bulundu. Bu örnekler daha sonra T6 ısıl işlemi uygulanmak üzere fırına konuldu. T6 ısıl 
işleminde, malzeme önce 540°C’de 6 saat tutulup çözündürülme yapıldı ve sonra malzeme 
suda soğutuldu. İkinci aşamada ise malzeme î60°C’de 6 saat tutularak suni yaşlandırma 
yapıldı.
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Şekil 1. Sıkıştırma Döküm Numuneleri

2.2. Vakumlu Kokil Kalıba Döküm Deneyi

Bir sonraki deneyde ise vakumlu kokil kalıba döküm yapılmıştır. Bu deneyde sabit kalıba 
vakum yardımıyla eriyiği doldurmak hedeflenmiştir. Çünkü 7075 alaşımı çabuk donup kalıbı 
dolduramamaktadır. Bu uygulamada kullanılan düzenek; bir sabit kalıp (bakır), sabit kalıp ile 
vakum hortumunu birleştirmek için bir aparat, hortumlu vakum makinesi ve kalıba dökmekte 
yardımcı olacak bir ağızlık. Bu deney ağızlıktan dökülen sıvı alaşımın kalıbın diğer ucundan 
bağlı vakum yardımıyla yatay durumdaki sabit kalıba dolmasıyla gerçekleşir.(şekil 2 .)

Deney düzeneği kurulduktan sonra deneye daha önceden tedarik edilen 7075 alaşımlı tüfek 
gövdeleri eritilerek başlandı. Eritme İşlemi iııdüksiyon ocağında yapıldı. 700°C civarlarında 
7075 alaşımı sıvı hale geçti. Bu sırada düzenekte bulunan bakır kalıp şalome yardımıyla 
yaklaşık 250°C’ye ısıtıldı ve düzenek döküm için hazır hale getirildi. Eritilen alaşım 
ağızlıktan vakum yardımıyla kalıba döküldü. Vakum için 3 motorlu endüstriyel bir elektrik 
süpürgesi kullanıldı ve tek motoru açık olarak kullanıldı. Kalıptan çıkan parçadan 7mm x 
60mm x 70mm boyutlarında bir parça ısıl işlem için kesildi(şekil 3.).

Isıl işlemde ASTM’nin alüminyum ısıl işlem standartları esas alındı. Parça T6 ısıl işlemi için 
ilk aşamada önce çözündürme (solutionizing) ve su verme (quenching) işlemlerinden geçti. 
Parça kalınlığı 7mm olduğu için fırında 480°C’de 70 dakika tutuldu. Daha sonra ikinci aşama 
olan suni yaşlandırma (artificial aging) uygulandı. Bu işlem ise yine standartlarda belirtildiği 
gibi parça 120°C’de 24 saat fırında tutularak yapıldı.

3
1

2

S

Şekil 2. Döküm düzeneği(l: Döküm ağızlığı, 2: Sabit kalıp(bakır), 
3: Vakum aparatı, 4: Vakum hortumu)
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Şekil 3 . Isıl işlemden çıkan vakumlu kökü kalıba döküm numunesi

2.3. Kokil Döküm Deneyi

Sabit kalıba döküm deneyinde ise sabit bir kalıp(bakır) dik bir pozisyonda kullanılmıştır. 
Eritilen 7075 alüminyum alaşımı dik şekilde duran kalıba vakum desteği olmadan sadece 
yerçekimi etkisiyle dökülmüştür. Alaşım dökülmeden önce 850oC’ye çıkarılmıştır ve sabit 
kalıp ise 250°C’ye ısıtılmıştır. Üretilen parçadan 7mm x 60mm x 20 m m boyutlarında bir 
parça test için keşilmiştir(Şekil 4.).

Önce bu parça ASTM standartlarına uygun olarak ısıl işleme sokulmuştur. Parça T6 ısıl 
işlemi için ilk aşamada önce çözündürme (solutionizing) ve su verme (quenching) 
İşlemlerinden geçmiştir. Parça kalınlığı 7mm olduğu için fırında 480oC’de 70 dakika tutuldu. 
Daha sonra ikinci aşama olan suni yaşlandırma (artificial aging) uygulandı. Bu işlem ise yine 
standartlarda belirtildiği gibi parça I20°C’de 24 saat fırında tutularak yapıldı.

Şekil 4 . Isıl işlemden çıkan sabit kalıba döküm numunesi

2.4. Kum Kalıba Döküm Deneyi

Kum kalıba döküm deneyi için öncelikle bir tüfek gövdesinin ölçüleri alınmıştır. Daha sonra 
bu ölçülere uygun bir maça ve tahta kalıp hazırlanmıştır. Maça gövdenin içindeki iç boşluğu 
dolduracak şekilde ölçülendirilip yapılmıştır. Bu maça shell kumun 200°C’de 1 saat 
pişirilmesiyle elde edilmiştir. Kalıp ise tahtadan ve tüfek gövdesinin dış ölçüleriyle 
yapılmıştır. Dökümde ayrıca yaş kum kullanılmıştır. Tahta kalıp yaş kumla kaplandıktan 
sonra kalıbın yanına bir çıkıcı ve yolluk eklenmiştir. Daha sonra tahta kalıp yerinden
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çıkartılmış ve alt tarafına boşluk oluşturacak shell kum maça konulmuştur. Hazırlıklar 
bittikten sonra döküm işlemine başlanmıştır. Eritilen 7075 alaşımı yolluktan dökülerek kalıp 
doldurulmuştur. Döküm esnasında eriyik alaşımın sıcaklığı ise 750°C civarındadır.

Çıkan ürün yolluk kırıldıktan sonra ısıl işleme konulmuştur. Parçaya T6 ısıl İşlemi 
uygulanmıştır. İlk aşamada çözündürme (sokıtionizing) ve su verme (quenching) 
işlemlerinden geçmiştir. Bu işlem için ASTM standartlarının dışına çıkılmıştır. Çıkan 
parçanın kalınlığından dolayı ASTM 100 dakika 480°C’de tutulmasını ön görür. Fakat parça 
döküm olduğu İçin ve çökeltilerin bu sürede çözülemeyeceği düşünülüp süre 120 dakikaya 
çıkartılmıştır. İkinci aşamada ise yapay yaşlandırma yapılmıştır. Bu işlem ise yine ASTM 
standartları dâhilinde 120°C’de 24 saat süreyle fırınlanarak yapılmıştır.

Bİ l
n

Şekil 5. Kum kalıba döküm deney düzeneği

2.5. AITİB2 Katkılı Kum Kalıba Döküm

Bu deney normal kum döküm deneyinin, eriyiğe AlTiBo eklenmiş halidir. Bu deneyde 
kullanılan düzenek kum kalıba döküm deneyindeki düzeneğin aynısıdır. Döküm işlemine 
başlamadan önce eritilen 1612gr ağırlığındaki 7075 alaşımına 3gr A1TİB2 eklenmiştir. Bu 
yaklaşık %0.18’e denk gelmektedir. Daha sonra eritilen alaşım yolluktan dökülerek kalıp 
doldurulmuştur. Döküm esnasında eriyik alaşımın sıcaklığı ise 750°C civarındadır.

Çıkan ürün yolluk kırıldıktan sonra ısıl işleme konulmuştur. Isıl işlemde izlenilen prosedür 
kum döküm deneyindeki prosedürün aynısıdır.

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma

Literatür araştırması yapıldığında, 7Ü75-T6 ektrüzyon alüminyum alaşımının sertliğinin 
150HB olduğu görülmektedir. Hedef sertlik değeri olarak da bu değer baz alınmıştır. 
Ekstrüzyon 7075’den alman parçada yapılan incelemeler sonucu sertlik 150HB bulunmuştur 
ki bu da literatür değeri ile örtüşmektedir. Aynı zamanda yapılan metalografık incelemeler 
sonucu ortalama tane boyutu 124,32 mikron çıkmıştır.

Sıkıştırma döküm deneyinde ısıl İşlemden çıkan malzemelerde yüksek sıcaklıktan ve 
malzeme içinde kalan gazlardan dolayı kabarcıklaşma ve yüzey oksidasyonu görülmüştür. 
Yüzeydeki oksidasyon kısmen alındıktan sonra örneklere sertlik testi uygulanmıştır. Bu test 
sonuçlarına göre sertlikler sırası ile 139HB, 151HB ve 116HB bulunmuştur. Bu sonuçlara 
göre hedef olan 150HB değerine 2 .örnekte ulaşılmıştır. 1. ve 3. örneklerin hedefe ulaşamama 
sebebi İse fırındaki ısı dağılımının homojen bir şekilde olmamasıdır. Bu kanıya da sertlik
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değerlerinin 1 .örnekte I28HB ile 147HB arasında ve 3.örnekte ise 103HB ile 123HB arasında 
değişim göstermesinden dolayı varılmıştır. Ayrıca 2. örnek metaîografık olarak 
incelendiğinde tane çapının ortalama 37.58mikron olduğu görülmüştür. Kim et. al. (2001) 
sıkıştırma döküm deneyinde 25MPa, 50MPa ve 75MPa basınçla elde edilen numunelerden 
470MPa’hk çekme dayanımı elde etmiştir. Aynı zamanda bu numunelerden, 152HB sertlik 
elde etmiştir. ^  Bu karşılaştırmaya göre 2 . numunenin sertlik değerinin literatürdeki 
sıkıştırma döküm deneylerinin sonuçlarına ulaştığı görülmüştür. Çekme direncinin sertlik İle 
olan ilişkisi göz önüne alındığında; ^

T SİM  P a> =  3 ,45 x  H B  ( ı )

Sıkıştırma döküm deneyinde elde edilen çekme direnci değerinin 470MPa değerine yakın 
olduğu anlaşılmaktadır.

Vakumlu kökü kalıba döküm deneyinde ise ısıl işlemden sonra sertlik değerlerine 
bakıldığında parçanın sertliğinin literatürde görüldüğü gibi 150HB olması gereken yerde 
160HB olduğu görülmüştür(Tab!ol.). Metaîografık inceleme yapıldığında ise ortalama tane 
çapı 38.19 mikron olarak görülmüştür. Ayrıca, bu deneyde sıkıştırmak dökümde karşılaşılan 
kabarcıklanma ve yüzey oksitlenmesi sorunları gÖrülmemiştir(şekil 3.). Fakat alaşım 
dökülürken kalıbı tam ve muntazam bir şekilde dolduramamıştır. Bunun sebebinin ise hızlı 
katılaşma olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 1. Sertlik Değerleri

Test No 1 2 3 4 5 6 Ortala m;t

Serilik

3înne!l{HB)
159 ¡46 m 159 157 171 160

Kok il kalıba döküm deneyinde ısıl İşlemden çıkan parça sertlik testine tabi tutulmuştur ve 
ortalama sertliği 131HB olarak bulunmuştur(Tablo 2.). Bu değer literatürdeki değere 
(15ÖHB) yalcın fakat bu değerden düşük çıkmıştır. Bu numuneye ısıl işlemden sonra 
metaîografık muayene uygulanmıştır ve tane boyutları araştırılmıştır. Tane boyutu ortalaması 
da 41.57 mikron olarak bulunmuştur.

Tablo 2, Sabit kalıba döküm deneyi Sertlik Değerleri

Test No ! 2 3 4 5 6 OrlllİHMH
Sertlik

Brtnell(IIB)
128 131 134 126 13! 135 331

Kum döküm deneyinde ısıl İşlem sonrası sertlik sonuçlarına baktığımızda ortalama 
ÎOOHB’lik bir sertlik görüyoruz(Tablo 3.). Bu sonuç biraz düşük olmasına rağmen makro 
muayenede yüzeyde kum boşlukları hariç hiçbir hataya rastlanmamıştır. Metalografik 
muayenede ise tane çapı ortalama olarak 98.30mikron bulunmuştur.
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Tablo 3. Kum kalıba döküm deneyi sertlik değerleri

T e s t  N o 1 2 3 4 5 6 7 O r t  i t lim in

S e r t l i k

B r i n d l ( H B )
İ0 ! 116 97,1 9 6 .8 1 1 2 8 5 ,9 9 7 .3 1(10

AITİ82 katkılı kum kalıba dökümde ısıl işlem sonrası sertlik sonuçlarına baktığımızda 
ortalama 106HBMik bir sertlik görü İm ektedir (Tablo 4.). Bu sonuç biraz düşük olmasına 
rağmen makro muayenede yüzeyde kum boşlukları hariç hiçbir hataya rastlanmamıştır ve 
yüzey kalitesi olarak normal kum dökümden daha iyi bir yüzey kalitesine rastlanmıştır. 
Metalografık açıdan incelendiğinde ise 74.152mikron tane çapı boyutu gözlemlenmiştir. Kum 
kalıba döküm ile kıyaslandığında AlTiB2‘nin %24,5’lik bir tane incelmesi sağladığı 
görülmektedir. Aynı zamanda yüzey kalitesinin ve sertliğin artmasına yardımcı olduğu 
görülmüştür.

Tablo 4. AİTiB2 katkılı kum kalıba döküm deneyi sertlik değerleri

Test No ! 2 3 4 5 6 7 § Ort ıtlıumı

Sertlik

Briııctt(HB)
85.2 90 1 10 138 126 115 80,2 106 106.3
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Şekil 10. AITİB2 katkılı kum kalıba döküm iç yapısı ( !00x)

Kapranos et. al. (2004) yapmış olduğu 7075-T6 tikso-şekİİlendirme deneyinde 478MPa akma 
dayancı ve %6.9 uzama oranı sonuçlarına ulaşmıştır.131 Curle et. al. (2010) yapmış olduğu 
7075-T6 reo-döküm deneyinde İse 467MPa akma dayancı ve 513 MPa çekme dayancı 
değerlerine ulaşmıştır.141 Bu deneyden elde edilen verileri Hall-Petch denklemine (1) 
yerleştirirsek eğer:

Cy = O0 A Kyd* (D
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öy (MPa) d ( um  )
467 71
458 90

Ky = 661,7 MPa^ftm

£Tq = 388 M Fa

Olarak bulunabilir. Ay m zamanda ısıl işleme maruz kalmış 2 adet 7075 ekstrüzyon kütüğü 
kıyaslanıp Hall-Petch denkleminde (1) yerine konulur ise:

°~y (MPa) d ( jum 'j
552,9 30
503 126

Ky = 512,3 M Pahımı

gq = 459,4 MPa

Sonuçları elde edilmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak üretilen malzemenin iç yapısı ve 
boşluk miktarı göz önünde bulundurularak bir değeri ve °~o değeri seçilip tane 
boyutundan akma dayanımı rahatlıkla tahmin edilebilir.

Tablo 5. Deney karşılaştırmaları

No Deney adı
Sertlik
deÛeri
<HB)

Ortalama 
tane çapı 
(mikron)

1 Kütük 7075 150 124.32

2 Sıkıştırma
döküm 150 37.58

3
Vakumlu 

sabit kalıba 
döküm

160 38.19

4 Sabit kalıba 
döküm 131 41.57

5 Kum kalıba 
döküm 100 98.31

6

Alaşıma 
AİTİB, 

eklenmiş 
halde kum 

kalıba döküm

106 74.15

HEDEF 150 -
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4. Genel Sonuç

Deneylerde döküm yöntemi olarak sıkıştırma döküm, vakum desteği ile kokil döküm, kokil 
döküm, kum kalıba döküm ve alaşıma AlTiBo eklenmiş halde kum kalıba döküm yöntemleri 
kullanılmıştır. Bu deneyler içinde en iyi sertlik değerine 160HB olarak vakumlu kokil kalıba 
döküm yönteminde ulaşılmıştır. En küçük tane boyutuna İse 37.58 mikronluk ortalama tane 
çapı ile sıkıştırmak döküm yönteminde ulaşılmıştır. Vakumlu kalıba sab İşlenik olarak 
kullanılmakta olan 7075 alaşımına alterenatif 7075 kokil ve kum kalıba döküm yöntemleri ile 
üretilen ve daha sonra T6 ısıl işlemi uygulanan alaşımlarda blister problemi yaşanmamıştır. 
Buna karşılık sıkıştırma döküm ile üretilen ve daha sonra T6 uygulanan numunelerde blister 
problemi ile karşılaşılmıştır.
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AA.3003 Alaşımı Döküm ve Ekstrüzyon Parametrelerinin Mekanik ve 
Mikro-Yapısal Özelliklerine Olan Etkileri

The Effect: of AA3Ü03 Alloy Casting and Extrusion Parameters to the Mechanical and
Micro-Structural Characteristics

Tansel Bolat, Hüseyin Bostan, Metin Yılmaz 
Çuhadaroğlıı Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. /  Türkiye

ÖZET

AA3003 alaşımı alüminyum profiller, direk ekstrüzyon işlemi ile elde edilip genellikle ikinci 
bir şekil verilerek kullanılırlar. Dolayısıyla üretilen profillerin mikro-yapı ve mekanik 
özelikleri bir sonraki mekanik şekil verme İşlemi için oldukça önemlidir. Bu nihai form alma 
işlemi esnasında oluşan şekil bozuklukları ve hatalar, malzemenin geçirmiş olduğu proseslerle 
direkt olarak etkilenmektedir. Genel olarak literatürde, 3XXX serisi alüminyum alaşımları ısıl 
işlem görmeyen alüminyum serisi olarak tanımlanmıştır. 3XXX serisi içinde, AA3003 
alaşımı, gerek döküm kolaylığı ve korozyon direnci ile birlikte göreceli yüksek mukavemeti 
ve şekil alabilirlik özelliği açısından pek çok kullanım alanı bulmaktadır. Bu çalışmada, 
AA30Û3 alaşımı döküm ve ekstrüzyon parametreleri değiştirilerek elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda en uygun mekanik ve mikro-yapısal özellikler için işlem parametreleri 
optimize edilmiştir.

Anahtar kelimeler: AA3003 alaşımı, AA3003 eksirüzyonu, AA3003 alaşımı dökümü.

ABSTRACT

AA3003 aluminium alloy profiles, which were obtained by direct extrusion process are often shaped by a second 
process. Micro-structure and mechanical properties of the profiles are very important parameters for the second 
process such bending. The cracks and faults occurred during the final forming process are directly affected by 
the previous material production parameters. Generally, 3XXX series aluminium alloys are defined as a series of 
non-heat treatable aluminium in literature. The most commonly used 3XXX series alloy is AA3003, due to its 
high corrosion resistance, castability, relatively high strength and good formability properties. In this study, heat 
treatment parameters are optimized for the best mechanical and micro-structural properties, according to the 
results obtained by the different casting and extrusion parameters.

Keywords: Alloy AA3003, AA3003 extrusion, AA3003 casting alloy.

1.GİRİŞ:
AA3003 alaşımı, mangan (Mn) ilavesi ile saf alüminyumdur. AA3003, mükemmel Özellikleri 
nedeniyle en çok kullanılan alaşımların arasındadır. Mangan İlavesi mukavemetini arttırır. 
AA3003 ün mükemmel korozyon direnci, iyi işlenebilirliği ve iyi kaynak edilebilirliği vardır.
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Yaygın olarak kimyasal ekipmanlarda, kanal ve genel metal levha İşlerinde ve mutfak aletleri, 
basınçlı kaplar, garaj kapıları, tente, buzdolabı panelleri, gaz hatları, benzin tankları, eşanjör, 
çekilmiş ve bükülmüş parçalar ve depolama tanklarının imalatında kullanılır. Genel olarak, 
AA3003 alaşımları, dökümden dolayı oluşan geniş intennetalik fazların kaba dağılımı ve 
tavlama işlemleri esnasında küçük parçacıkların iyi dağılımı İle oluşan kanna bir parçacık 
yapıyı içerir. İkincil faz partiküllerinin varlığı yeniden kristalleştirme kinetiğini ve tane 
boyutu ve şekli etkilediği bilinmektedir. Kaba parçacıklar yeniden kristalleşmeyi 
hızlandırırken ince parçacıklar yavaşlatmaktadır. Gri Alö(Mn,Fe) partikülleri düşük 
sıcaklıktaki homojenizasyon işlemi sırasında çökelme eğilimindedir. Siyah a-Al(Mn, Fe) 
partikülleri yüksek sıcaklıkta çökelme eğilimindedir ve gri Al$(Mn, Fe) partikülleri sıcaklık 
veya homojenleştirme işlem süresinin uzatılması ile yeniden çözülür [1-4]. 3XXX serisi 
alüminyum alaşımı, içecek kapları yapılması için yaygın kullanıldığından bu serinin 
homojenizasyon işlemi hakkında pek çok çalışmanın çoğu buna doğru odaklanmıştır [5-9]. Bu 
makalede, endüstriyel amaçlı kullanılacak boru üretim proseslerinin son büküm işlemine 
etkileri yer almaktadır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu deneysel çalışmada, DC (Direct Chill) döküm yöntemiyle elde edilen 152 mm çapında 
billetier malzeme olarak kullanılmıştır. AA3003 alaşımından elde edilerek üzerinde çalışılan 
bİUetin kimyasal kompozisyonu % ağırlık olarak Tablo 1 de sunulmaktadır.

Tablo 1. AA3003 billet kimyasal kompozisyon değerleri (% ağırlık)

AA3003 Si Fe Mıı Mg Cr Ni Zn Ti

Numune: A 0,10i 0,129 1,312 0,002 0,001 0,004 0,011 0,005

Numune: B 0,058 0,117 1,244 0,001 0,002 0,004 0,014 0.003

Numuneler (A ve B) olarak ayrı dökümlerden, billetin orta bölgelerinden temin edilmiştir. 
Billetlerin, ısıl işlemi hava sirkülasyonlu bir fırında ±3°C doğruluk payıyla elde edilmiştir. 
Malzemeler 600°C kadar ısıtılıp belirli bir süre homojenizasyon işlemi İçin fırında 
bırakılmıştır. Daha sonra hava soğutma yapılarak ortam sıcaklığına indirgenmiştir. Ayrıca hiç 
homojenizasyon işlemine tabi tutulmamış billetier de kullanılmıştır. Tablo 2 de bu billetlerin 
Brinel sertlik değerleri ölçülerek, homojenli billetlerin homojensiz olanlara karşın daha 
yumuşak oldukları görülmüştür.

Tablo 2, Billet numunelerinin ortalama Brinel (HB) sertlik değerleri

Billet numune no: A B

homojen s iz (HB): 31 32

homojenli (HB): 27 26

Bu billetlerden alman numuneler optik mikro yapıları elde edilmesi için Keller çözeltisinde 
dağlanmıştır. Şekil 1 de, homojenizasyon işlemi görmemiş billetlerin mikroyapıları, Şekil 2 
de ise homojenizasyon işlemi görmüş billetlerin mikroyapıları optik mikroskop yardımıyla 
görüntülenmişim.
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Şeldi 2. Homojenizasyon işlemi görmüş billetlerin optik mikroyapılan

3. DEĞERLENDİRME

3.1 Homojenizasyon işleminin mikroyapıya etkisi:
Homojenizasyon, genelde ısıl işlem olmayan yumuşak 3XXX serisi alüminyum alaşımları 
için çok önemli bir termomekanik süreçtir. Homojenizasyon işleminin hedefleri arasında 
mikrosegregasyonu ortadan kaldırmak, katı çözelti içinde Mn’ı azaltmak ve arzu edilen boyut 
ve iyi çökelen tanecikler ve kaba birincil parçacıklar içeren ki bunlar rekristalizasyoıı kinetiği, 
doku gelişimi, tane büyüklüğü ve alaşımın mekanik özellikleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip 
bileşen parçacıkların dağılımım sağlar [.10-12], Alaşım 600°C ısıtıldığında a-Al(Mn,Fe) 
çevresindeki bazı geniş plaka şeklindeki ve uzun çubuk şeklindeki çökeltiler Şekil 2’de 
gözükmektedir. Bu çökeltiler Alö(Mn,Fe) fazı olarak tanımlanırlar. Çökeltilerin yoğunlukları 
ısıtma sıcaklığı ve tutma süresi ile düşer. Alaşım 500°C dan yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında 
katı çözeltideki Mn çözünürlüğünün artmasıyla, çökeltilerin çözünmelerine sebep olur.

3.2 Homojenizasyon işleminin ekstrüzyon üzerine etkisi:
AA3Ö03 alaşımı ile üretilmiş fakat homojenizasyon işlemi görmemiş billetlerle, 050x2 mm 
boyutunda boruların üretimi için, 1650 tonluk direk esktrüzyon presi İle sıcak ekstrüzyon 
işlemine tabi tutulmuştur. Bu alaşımda, 2 mm et kalınlığında bir boru normal parametreler 
içerisinde düşük basınçlarda ekstrüzyon işlemi olması beklenmektedir. Kalıp, prese 450- 
460°C sıcaklıkta takılmıştır. Hammadde sıcaklığı ise ilk iki billet 490-500 °C olarak verilmiş 
daha sonraki sıcaklıklar 450°C ‘ye düşürülmüştür. Bu yüksek sıcaklığa rağmen üretim ilk 6 
metrede 4-6 m/dak ekstrüzyon hızı olarak üretilebilmiş ve ardından 15- 18 m/dak hızlara 
çıkılabilmiştir. Bu hızlanma esnasında İse borunun yüzeyinde bozulmalar süreksizlikler ve
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zikzak kırılmalar gözlenmiştir. Üretimi gerçekleştirebilmek için bu yüksek sıcaklıklarda 
üretilmeye çalışılmış ve çok kısa bir süre sonra kalıbın yüzeyinde bozulmalar meydana 
gelmiştir. Ekstrüzyon işlemi ile üretilen borular daha sonra büküm işlemine tabi 
tutulmuşlardır. Üretilen borular büküm esnasında Şekil 3’de görüldüğü gibi, üzerinde kırılma 
ve katlanma olarak gözüken form bozuklukları oluşmuştur.

Şekil 3. Homojenizasyon işlemi görmemiş boru profillerinde büküm sonrası oluşan 
problemler

Genel olarak, ekstrüzyon başlangıç basıncı, ikinci fazda çöktürülmüş parçacıklar ve Mn 
atomlarının homojenleştirme işlemleri sonrasında çökelen parçacıkların arasındaki etkileşim 
tarafından belirlenir: Çökelen parçacıklar kaba ve seyrek olduğu zaman çözelti miktarı bu 
ekstrüzyon basıncına etkin olmaktadır. Ancak, çöken partiküller bol ve yeterince iyi İse 
çözeltideki miktar çok güçlü baskın bir hakimiyet sergilememektedir.

Şekil 4. Homojenizasyon işlemi görmemiş boruların ekstrüzyon sonrası mikroyapıları
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Yeniden kristalleşme, ekstriizyon sonrası sertliği etkilemektedir. Sertlik, tam yeniden 
kristalleşme pozisyonlarında düşüktür ve tamamlanmamış yeniden kristalleşme 
pozisyonlarında daha yüksektir. Ayrıca, ikinci faz çöktürülmüş parçacıklar yeniden 
îarstalleşme kapasitesini etkiler. Çökelen parçacıklar daha Önce kaba ve seyrek olmalarına 
karşın, çok fazla ve iyi düzeyde ise yeniden kristalleşme daha zor olmaktadır.

Alaşım içindeki Si elementinin düşüklüğü sebebiyle, aşırı doymuş katı çözeltinin ayrışması 
durgun ve çökelen küçük taneciklerin sayısal yoğunluğu düşük olmaktadır. Alaşım içindeki 
eıı düşük Si içeriği Al6 (Mn, Fe) parçacıklarını yüksek sıcaklıktaki kararlı fazı oluşturur, 
Çökelen küçük parçacıkların büyüklüğü, ısıtma sıcaklığı ve homojenizasyon işleminde tutma 
zamanı ile artar. Çökelen küçük parçacıkların büyüklüğünün gelişimi esas olarak ısıtma 
sırasında İrileşmesi tarafından kontrol edilir. Şekil 5’de görüldüğü gibi, a-parçacıklarmm 
harcanması pahasına hızlı bir şekilde Aİ6(Mn, Fe) parçacıkları büyürken, 600°C’deki 
homojenizasyon sırasında a-tanecikleri hızlı bir şekilde matris içinde çözülür.

Şekil 5. Homojenizasyon işlemi görmüş boruların ekstriizyon sonrası mikroyapıları

Homojenizasyon işlemi sonrası, üretimde billet sıcaklığı 460-470°C üretim hızı 20-25 m/dak 
koşullarında ekstriizyon işlemi sorunsuz gerçekleşebilmiştir ve yüzeyler daha temiz elde 
edilmiştir. Şekil 6 ’da görüldüğü gibi borunun yüzeyinde bozulmalar süreksizlikler ve 
kırılmalar oluşmadığı gözlemlenmiştir. Büküm esnasında kırılma ve katlanma gibi bir sorunla 
karşılaşılmamış, kırılma ve katlanmaların minimize olduğu görülmüştür.

Şekil 6. Homojenizasyon işlemi görmüş boru profilleri
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Eksti'üzyon sonrası borulara uygulanan çekine testinde Tablo 3’deki değerlerden de görüldüğü 
gibi, homojenizasyon işlemi sonrası malzemenin mekanik özelliklerinde olumlu iyileştirmeler 
gözlemlenmiştir. Özellikle % kopma uzaması değerinde önemli bir artış belirlenmiştir.

Tablo 3. Homojensiz ve homojenli boruların mukavemet değerlerinin karşılaştırılması

Homojensiz Homojenli % fark
Kopma Uzaması [%] 18 34 88,9
Akma gerilmesi (Rp0,2) [MPa] 52 56 7,7
Kopma gerilmesi (Rm) [MPa] 102 106 3,9

Billet ve boru numunelerine 0,5 kg lık yük uygulanarak mikrovickers sertlik Ölçme cihazıyla 
Şekil 7’de belirtilen sertlik değerleri elde edilmiştir. Bu sertlik değerleri incelendiğinde, 
homojen işleminin homojen sizlere nazaran yapıyı daha yumuşak hale getirdiği 
gözlemlenmiştir. Diğer belirgin fark ise yaşlandırma işlemi uygulandığında en yumuşak yapı 
elde edilmesidir.

Billet Billet BORU BORU BORU BORU
HOMOJENSİZ HOMOJENLİ HOMOJENSİZ HOMOJENLİ HOMOJENSİZ HOMOJENLİ

Yaşlandırma Yaşlandırma 
yapılmamış yapılmış

Şekil 7: Billet ve boru numunelerinin ortalama Mikrovickers (HV 0,5) sertlik değerleri

Yaşlandırma işleminde yumuşayan yapı, mukavemet açısından çekme testine tabi 
tutulduğunda, Şekil 8’de belirtilen değerlere erişilmiştir. Genel olarak, homojenli boruların 
yaşlandırma yapılan ve yaşlandırma yapılmayanlar arasında mukavemet açısından ciddi bir 
fark gözlemlenememiştir. Fakat Şekil 9’da görüldüğü gibi, % kopma uzama değerlerinden 
yaşlandırma işlemine tabi tutulanların daha sünek davranış sergilediği gözlemlenmiştir.
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m  yaşlandırma yapılan 

ıs yaşlandırma yapılmayan

Şekil 8: Homojenli boru numunelerinin yaşlandırma işlemi yapılan ve yapılmayan arasındaki 
ortalama mukavemet değerleri
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©yaşlandırma yapılan

©yaşlandırma
yapılmayan

Şekil 9: Homojenli Boru numunelerinin yaşlandırma işlemi yapılan ve yapılmayan arasındaki 
ortalama % kopma uzaması değerleri

4. SONUÇLAR

AA3003 alaşımına uygulanan homojenizasyon işlemi ile daha sünek bir yapı elde edilerek, 
büküm sonrası ortaya çıkan şekil bozuklukları ortadan kaldırılmıştır. Genel olarak, literatürde 
3XXX serisi alüminyum alaşımları ısıl işlem görmeyen serî olarak tanımlanmalarına karşın 
homojenizasyon ve yaşlandırma işlemlerinin bir sonraki mekanik işlemlere olumlu yansıdığı 
gözlemlenmiştir.
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GİRİŞ

Çağın metali olarak adlandırılan alüminyum çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve 
sahip olduğu teknik özelliklerden dolayı da tüketim miktarı sürekli artmaktadır. Dünyada 
Alüminyumun kullanıldığı başlıca sektörler: İnşaat sektörü % 25, Ulaşım sektörü %24, Ambalaj 
sektörü % X 5, Makine Sektörü %12, Elektrik/Elektronik sektörü %10, Mobilya, ofis eşyaları 
sektörü %6, Kimya ve tarım ürünleri sanayi %1, Diğer %7 şeklindedir.

Gelişmiş ülkelerde kişi başına alüminyum tüketimi yıllık 25kg m üzerindedir. Dünya 
Alüminyum Derneği (World Aluminium Association) 2010 verilerine göre Avrupa birliği 27kg, 
Almanya 39kg, Türkiye 8.8 kg lık bir tüketime sahiptir. Kişi başına alüminyum kullanımı bir 
gelişmişlik göstergesi olarak ta değerlendirilmektedir.

Alüminyum ürünler; döküm, haddeleme, ekstrüzyon gibi metodlar İle üretilerek kullanıma 
sunulurlar. Ürünlerin hurdaları da geri dönüştürülerek sürekli bir geri dönüşüm döngüsü içinde 
tekrar tekrar kullanılırlar.
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Figür 1: Alüminyum Üretimi ve Geri dönüşüm Döngüsü.

ALÜMİNYUM ÜRETİM VE TÜKETİMİ

Dünya Alüminyum Derneği verilerine göre, Dünyada alüminyum üretimi 2007 yılında 
24,8 milyon ton, 2008 yılında 26,2 milyon ton, 2009 yılında 25,1 milyon ton, 2010 yılında 26,7 
milyon ton olmuştur. Dünya Alüminyum ve alaşımlarının birçok önemli özelliği bulunduğundan, 
uygulama alanları hızla çoğalmakta ve buna bağlı olarak şekillendirme yöntemleri 
çeşitlenmektedir. Üretiminin %35’i Avrupa'da, %24'ü Kuzey Amerika’da, %15'i Asya'da, %9’u 
Okyanusya'da, %10’u Güney Amerika’da ve %7’si Afrika'da yapılmaktadır. Alüminyum; inşaat 
sektöründe, özellikle çatı ve cephe kaplama, kapı ve pencere, merdiven, iskele ve sera 
yapımlarında, elektrik, ambalaj ve metalürji alanlarında da kullanımı bulunmaktadır.
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Türkiye’de alüminyum tüketimi 2007 yılında 457 1C ton, 2008 yılında 571 K ton, 2009 
yılında 552 K ton, 2010 yılında 622 K ton olmuştur. Kişi Başına Alüminyum tüketimi ABD'de 30 
kg, Almanya 39 kg, İtalya'da 36 kg, Fransa'da 23 kg, Avrupa Birliği 27 kg iken Türkiye 8,8 kg’dır 
[World Aluminium Association],

Figür 2: a) Alüminyum Ürünlerinin Üretim Türüne Göre Dağılımı, b) Türkiye’nin 
kişi başına alüminyum kullanımı

2008 yılı verilerine göre Türkiye’de kişi başına alüminyum tüketimi 7,8 kg’a yükselmiştir. 
2009 yılındaki küresel ekonomik krize ve aynı zamanda nüfus artışına bağlı olarak, kişi başı tüke
tim 7 kg’a düşmüştür. 2010 yılı sonunda, üretimin yeniden hız kazanmasıyla birlikte 9 kg’a, 2011 
yılında İse 10,5 kg seviyesine ulaşmıştır. Ulaşılan bu tüketim seviyesi, AB ülkelerindeki kişi 
başına 22 kg ve OECD ülkelerindeki 33 kg değerleriyle karşılaştırıldığında, oldukça düşük 
kalmaktadır. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için kişi başına alüminyum 
tüketiminin 25-30 kg seviyelerine ulaşmasına ihtiyaç vardır. Ülke gelişimine paralel olarak 
alüminyum tüketimi de sürekli olarak artmaktadır. Kişi başına alüminyum kullanımı bir 
gelişmişlik göstergesi olarak kullamlabilir.Tüketimin kişi başına yılda 30 kg seviyelerine 
çıkmasının beklendiği göz Önünde bulundurulduğunda, sektörün önünde büyük bir gelişme alanı 
olduğu görülmektedir.

ALÜMİMYUM EKSTRÜZYON METODUYLA ÜRETİM

Alüminyum ve alüminyum ekstrüzyonu ile üretilmiş profiller ürün tasarımcılarına, 
dayanıklı tüketim malzemelerinden taşımacılığa, elektronikten İnşaata kadar değişik sektörlerde 
diğer üretim metodları ve malzemelere göre güvenilirlikte, performansta ve verimlilikte belirgin 
avantajlar sunmaktadır

Alüminyumun doğasından gelen hafifliği, yüksek mukavemet-ağırlık oranı, kolay 
şekillendirilebiliri iği, işlenebilirliği ve değişik yüzey kalitesine uygunluğu İle ekstrüzyon 
metodunun avantajlarıyla birlikte tasarımcılara daha özgür ve çok yönlü tasarım yapabilme 
kabiliyetini sağlamaktadır.

Alüminyumun genel olarak malzeme avantajları; geri dönüştürülebilir olması, hafifliği, 
güçlü olması, yüksek mııkavemet-ağırhk oranına sahip olması, esnekliği, yüksek korozyon 
direnci, yüksek ısı İletkenliği, zehirsiz olması, yansıtıcı-refiektör olması, yüksek elektrik 
iletkenliğine sahip olması , mıknatıslanmaması, kıvılcım çıkartmaması, yanmaz oluşu, çok düşük 
sıcaklıklarda yüksek mukavemete sahip olması (kriyojenik olarak güçlü) olarak sıralanabilir.

Alüminyum ekstrüzyon prosesinin avantajlarıysa, cazip olması, geniş bir yüzey kalitesi 
yelpazesine sahip olması, neredeyse kaynak dikişsiz olması (direkt ekstrtizyonda kaynak dikişi 
mevcuttur), çok karmaşık iç odacıklı şekillerin üretilebiliyor olması, montaj ve bağlamaya
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yatkınlığı, birleştirilebilir olması, işleme operasyonlarını azaltma kabiliyeti, hassas toleranslarla 
üretim yapabilme kabiliyeti, efektif üretim maliyeti ve kısa teslim süresi olarak sıralanabilir.

Alüminyum, ve ekstrüzyon prosesi tasarımcılara sunduğu esneklik ve özgürlük ile 
tasarımın sınırlarını genişletmiştir. Tasarımcılar ancak kendi düşünce sınırları ve hayal 
kabiliyetleriyle sınırlanmışlardır.

EKSTRÜZYON TEKNİĞİ VE KISITLAMALARI

Ekstrüzyon prosesinin yukarıda belirtilen tüm avantajlarının yanında elbette proses 
kabiliyetinden gelen bazı kısıtlamaları da mevcuttur. Ekstrüzyon prosesi direkt, endirekt, 
hidrostatik ve yanal ekstrüzyon olarak sınıflandırılabilir.

Press gücü, kovan çapı ve kovan boyuna bağlı olarak prese yüklenebilecek billet boyu 
sınırlıdır. Üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için pres kovanına yüklenen billet ekstrüze 
edillip billet araişi kesildikten sonra yeni bir billet kovana yüklenerek bir önceki bilietin 
arkasından ekstrüze edilir. Alüminyum çok hızlı oksitlendiğinden bilietin yüzeylerinde herzaman 
bir oksit tabakası bulunur ve bu tabaka bİlietlerin alın alına birbirine kaynamasını, yapışmasını 
engeller. Alın birleşmesi tüm profil tiplerinin üretiminde (açık, yan açık ve kapalı) her yeni billet 
alındığında karşılaşılan bir durumdur ve profilin üzerinde kalıp duruş İzinin gerisinde metalurjik 
olarak tespit edilip ayrıştırılması gereklidir. Profilin alaşımına, ekstrüzyon oranına ve et 
kalınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte bu kusurun özellikle yapısal profillerde çok hassas bir 
şekilde tespiti ve seçmı kritik Öneme sahiptir.

Direkt ekstrüzyonda yarı açık (semi hallow) profillerin üretiminde tercihen, fakat kapalı 
(hollow) profillerin üretiminde zorunlu olarak zıvanalı kalıp tekniği kullanılmaktadır ve profilin 
içindeki odacık/odacıklar veya yarı açık profildeki kritik dil, kalıp köprüleri (bridge) ile profilin 
merkezinde/pozisyonunda tutulur. Zıvanalı kalıp tekniğinde profilin iç odacığını oluşturan 
mandrel, en az bir ayak (genelde 2 veya daha fazla) ile pozisyonunda tutulur. Bu şekilde bir veya 
birden çok ayaklı kalıplar ile üretilen profilin kesifinde kalıptaki ayak sayısı kadar boyuna kaynak 
dikişi (seam weld-longitudinal weld seam) oluşur.

Zıvanalı (porthole-bridge) kalıplarda malzeme girişi kalıp giriş gözlerinden olur (portlar) 
ve her bir göz (port) arasındaki zıvana ayaklan (bridge) profilin iç odacıklarını pozisonunda tutar. 
Kovan içinde kovan çapına kadar şişirilmiş billet pres baskısıyla kalıptaki göz adetınce bölünerek 
kalıp gözlerine girer ve kalıp ayaklarının altında kaynama odasında basınç ve sıcaklığın etkisiyle 
tekrar birleşip kalıp geçişlerinden (bearing) geçerek nihai şeklini alır. Bu birleşmenin kalitesi 
malzeme özelliğine, kaynama odasındaki kaynama basıncına, malzemenin sıcaklığına, kaynama 
odası ve geçiş kanalı boyu ve geometrisine, malzemenin yüzey temizliği ve oksit tabakası 
durumuna vb bağlı olarak değişir.

ALÜMİNYUM ÜRÜN VE PROFİL TASARIMI

Alüminyum profil tasarım çözümleri, ana eleman veya yardımcı eleman olarakçok değişik 
sanayi ve endüstri alanında kullanılmaktadır.. Ekstrüzyon metoduyla üretilen profiller, üretim 
kolaylığı, girift kesitli profillerin kabul edilebilir ölçü kararlılığı içinde üretilebilme imkanı, ve 
çok farklı renk seçeneklerine İmkan sağlaması, düşük kalıp bedeli, ve kısa teslim süresi nedeniyle 
diğer çelik, bakır, plastik, ahşap gibi pek çok malzemenin yerine alternatif olarak üretimde tercih 
edilirler.
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İki boyutlu bir çizginin, dairenin, kare veya dikdörtgenin veya herhangi bir şekildeki 
çizgiler kümesinin derinlik boyutu eklenmesiyle üç boyutlu hale getirilmesi işlemi genel olarak 
ekstrüzyon prosesini tanımlar.

Belirli bir kalınlıktaki bir çizgi derinlik boyutu-üçüncü boyut eklenmesiyle bir lamaya, bir 
daire boruya, bir kare ve dikdörtgen kesit kare ve dikdörtgen kutuya, muhtelif şekildeki bir kesit 
derinlik boyutuyla bir profile dönüşür.

Tasarımcılar ekstrüzyon metodunu kullanarak iki boyutlu olarak tasarladıkları herhangi bir 
kesiti derinlik boyutunda uzatarak muhtelif şekillerde profillere dönüştürerek istenen boyda ürün 
parçası haline getirebilirler.

Bİr borunun kesilmesi, bükülmesi, ezilmesi, delinip üzerine muhtelif şekiller işlenmesi, 
kaynak edilmesi veya muhtelif proseslerden geçirilmesiyle; fırın veya buzdolabı sapma, tutamağa, 
bisiklet gövdesine, basınçlı tüpe, pnomatik pistona, havalandırma kanalına, balkon küpeştesine, 
bir roket parçasına, motor vibrasyon sönümleme parçasına, bir fotoğraf makinesi ayağına, 
aydınlatma direğine, elektrik nakil hattına, vb sayısız ürüne dönüşebilir.

Basit kesitli lama, boru, kutu, t, l, u şekilli profillerden çok farklı ürünler üretilebileceği 
gibi ürünün fonksiyonlarını kesitinde barındırabilecek muhtelif şekilli profillerden de imalat 
metodu kolaylaştırılmış çeşitli ürünler üretilebilir.

Bir borunun kesitine konan bir conta kanalıyla profil bir çerçeveye dönüştürülebilir veya 
üzerine konabilecek vida kanalı detayı veya çıtlama ve muhtelif montaj detaylarıyla birkaç 
parçanın fonksiyonları tek kesit üzerinde toplanabilir.

Profiller açık profil ve kapalı profil olarak basit form ve şekillerden; İçine ve dışına 
değişik fonksiyonları karşılayabilmek amacıyla yerleştirilmiş uzantılar ve kesitler İle daha 
karmaşık kesitli profiller haline gelirler. Profil basitten karmaşığa doğru gittikçe kalıbının 
yapılabilirliği ve profilin ekstrüze edilebilirliği de zorlaşır. Ekstrüzyon metodunun diğer üretim 
metotlarına sağladığı avantajlar ve işleme operasyonlarının alternatiflerini kesitte sıcak 
şekillendirme prosesi sırasında yapılabilmesi; profilin üretiminin zor olması durumunda da cazip 
ve makul olabilir. Bu durum kullanıcı ve üreticinin teknik ve ekonomik mutabakatıyla 
sağlanabilir.

Profil tasarımı üründen beklentileri tam karşılayan fakat minimum zorlukta olabilecek 
kesit hedeflenmelidir. Profilin zorluğu kesitin sadeliği anlamına her zaman gelmez. İnce at 
kalınlığında ve dar toleranslarda bir kesit çok daha kompleks ve girift şekilli bir kesitten çok daha 
zor olabilir. Bunun değerlendirmesi konunun uzmanı üreticiler ile yapılmalıdır.

Profil kesit zorluğunun tasarım gereği azaltılamaması durumunda oluşacak kalıp ve proses 
maliyetleri tasarımcıları bazen alternatif ürün tasarımı yapmaya veya alternatif üretim metotlarıyla 
üretmeye veya desteklemeye doğru yönlendirebilir.

Profilin tasarımı hem üründen beklenen fiziksel ve görsel özellikleri karşılayabilecek 
niteliklerde olmalı, hem de ürünün maliyetini makul ekonomik seviyede tutabilmelidir. Gereksiz 
olarak çok girift ve zor tasarlanan profil üretim zorluğu ve üretim kalitesizliği vb gibi sebeplerden 
dolayı üretim maliyetlerinin yükselmesine ve dolayısıyla da satış maliyetinin yükselmesine 
sebep olacaktır. Bazı durumlarda da profilin hiç üretilememesine veya beklenen geometrik, 
fiziksel ve görsel beklentileri yeterince karşılayamayacak nitelikte üretilebilmesine sebep 
olacaktır.
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Ekstrüzyon firmaları yeni tasarlanmış bir profili kalıbının yapılabilirliği ve ekstrüzyon 
tekniğine uygunluğu açısından değerlendirir. Prosesten gelen kısıtlamalar dikkate alınarak profilin 
kesitinde veya toleranslarında değişiklik taleplerinde bulunabilir. Profilin fonksiyonunun tam 
anlaşılmasının ardından profilin fonksiyonunu yerine getirmede bir eksiklik olmayacak şekilde 
alternatif tasarımlar veya tasarım iyileştirme önerileri profili daha kolay bir profil haline getirebilir 
ve hem kalıp yapımı ve kalıp Ömrü hem de üretim kolaylığı açısından daha kolay bir profil 
oluşturulabilir.

Ekstrüzyon firmalarının değerlendirmeleri ve değişikliklerinden sonra profiller 
“ekstrüzyon terbiyesinden geçmiş” (production-friendly ) olarak üretilmeye hazır hale getirilebilir. 
Bu yüzden bir profilin yeni bir profil mi daha önce üretilmiş bir profil mi olup olmadığı bu 
terbiyeden geçip geçmediği açısından önemlidir.

Kendi ekstrüzyon tecrübesine sahip veya ekstrüzyon tekniği açısından tecrübeli 
tasarımcılara sahip firmalar bu süreci ürün tasarım aşamasında düşünerek profile yansıtabilirler.
Bu yeterliliği sahip olmayan firmaların profil tasarım optimizasyonu üretici firmalar tarafından 
teknik değerlendirme sırasında karşılıklı görüşmeler ile yapılır.

Profil ile ilgili teknik değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi, işe ve pazarına uygun bir 
fiyat verilebilmesi ve gerektiğinde iyileştirme önerileriyle alternatif tasarım oluşturulabilmesi 
İçin aşağıdaki soruların ürün tasarımcısı ve temsilcisi tarafından cevaplandırılması gereklidir.

1. Profilin fonksiyonuna ilişkin bilgiler;
a. Profil teklife esas olan resimdeki haliyle kullanılıyor mu/ yeni bir profil midir?
b. Profil ne amaçla ve nerede kullanılıyor? Foksiyonu nedir?
c. Profilin numunesi veya cad çizim resmi var mıdır?
d. Profil üzerinde değişiklik yapılabilir mi? Müşteri ekstriizyona uygun değişiklik 

önerilerine açık mı?
e. Profilin alaşımı ve temper i nedir? Alaşım ve temper değiştirilebilir mİ?
f. Hangi yüzeyler görünür ve önemli yüzeylerdir? Yüzeylerin önem sıralaması 

nedir? ( 1 . derece, 2 . derece vs.)
g. Yüzey işlemi ve yüzey hassasiyeti nedir? ( mill finish, dekoratif eloksal, teknik 

eloksal, statik toz boya vb)
h. Eloksallı profil için; (Qualcinod standardına uygun) Eloksal kalınlığı (mikron), 

Renk kodu nedir?
i. Elektrostatik Toz Boyalı profiller için; (Qualicoat standardına uygun vb) Boya 

kalınlığı (mikron), Parlaklık (gloss), Rai Kodu nedir?
j. Profil ile birlikte çalışan başka bir profil veya parça var mıdır?
k. Profilin kontrol ölçüleri veya fonksiyonel ölçüleri nelerdir? Özel toleransın 

haricindeki profil ekstrüzyon toleransları hangi norma göre talep ediliyor. Vb

2. Sipariş ile ilgili bilgiler;
a. Sipariş boyu nedir? Nihai kullanım boyu nedir? Sevk edilebilecek en kısa boy 

nedir?
b. Yıllık tahmini kullanım miktarı nedir?
c. Sipariş başına sevk miktarı nedir?
d. Boyanacak yüzey ve folyo kaplanacak yüzeyler nerelerdir?
e. Toz boya ve eloksal için askı izi veya askı deliği isteniyor mu?
f. Özel bir Paketleme ve sevk i yat şekli varımdır? Vb.
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EKSTRÜZYON PROFİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

1. Kullanım alanlarının önemi ve riskine göre profil sınıfları

Alüminyum alaşımlarından üretilen profiller kullanım yerleri ve risklerine göre de farklı 
risk guruplarına ayrılırlar. Özellikle dinamik yük altında çalışan yapısal profillerde ekstrüzyon 
prosesinin kısıtlamalarından gelen hata ve kusurların ayrıştırılarak kusursuz ürünün elde edilmesi 
gereklidir. Güzenlik gereklinimi olan profillerde boyuna kaynak kalitesi ve alın kaynak kalitesi 
hayati bir önem taşır ve proses sırasında bu kusurların değişik metotlar İle tespiti ve nihai üründe 
uygun kalitede olmalarının sağlanması ekstrüzyon prosesinin en önemli konularından birisidir.

1.1. Güvenlik Sınıfı 1

Kullanım alanı olarak yüksek risk taşıyan ve güvenlik gereksinimi yüksek olan profillerdir. 
Dinamik yük altında çalışan ağır konstrüksıyon İhtiyaçları veya yüksek mekanik özellikler 
gerektiren alanlarda kullanılan ve kullanım sırasında oluşabilecek ürün hatası-kusuru sonucu 
yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilecek bir fonksiyona sahip olan profillerdir.

Otomotiv sanayi için fren sistemleri, alüminyum gövde, bağlantı elemanları, vibrasyon ve 
darbe sönümleme ekipmanları olarak, demir yolu vagonlarında ağır hizmet elemanları olarak, 
kamyon çerçeveleri, şasisi, gemi İnşaatları, köprüler, bisikletler, soba, ocak ve kazan 
yapımlarında, platformları, flanşlar, hidrolik sistemler, maden ekipmanları, direkler ve kuleler, 
deniz botları, nükleer teknoloji, uzay ve havacılık uygulamaları, helikopter ve havacılık 
uygulamaları, gemi direkleri ve kirişleri, iskele malzemeleri, çadır ve büyük salonlar için iskelet 
yapılarında, perçinlerde vb.

L2. Güvenlik Sınıfı 2

Kullanım alanı olarak risk taşıyan ve güvenlik gereksinimi yüksek olan profillerdir. Statik 
yük altında çalışan yüksek mekanik özellikler gerektiren alanlarda kullanılan ve kullanım 
sırasında oluşabilecek ürün hatası-kusuru sonucu yaralanmalara veya ölüme sebebiyet 
verebilecek bir fonksiyona sahip olan profillerdir.

Karmaşık kesitli demir yolu ve otobüs profilleri, yapısal mühendislik uygulamaları, platformlar, 
boru hatları, elektriksel ve mekanikse! hassas endüstrilerdeki uygulamalar, yelkenli gemiler ve 
botlar İçin direkler, mobilyacılık vb.

1.3. Güvenlik Sınıfı 3

Normal uygulamalarda kullanılan profillerdir. Kullanım alanı olarak güvenlik riski 
taşımayan muhtemel ürün hatası sonucu yaralanma ve Ölüm gibi riskleri oluşturmayan 
profillerdir.

Kapı, pencere, çerçeve ve iç dekorasyon sistemleri, aydınlatma sistemleri, merdivenler, 
parmaklıklar, elektronik modüller, elektromotor çerçeve ve levhaları, esnek montaj sistemleri, 
özel makine elemanları, kamyon ve römork döşemeleri, pnomatik tesisatlar, demiryolu 
uygulamaları, sulama, ısıtma ve soğutma sistemleri, mobilyacılık, beyaz eşya, ofis ekipmanları vb.

2. Genel Ekstrüzyon Profil Tipleri

2.1. Açık profil (öpen profile); kesitinde herhangi bir odacık bulunmayan lama, rot, ı,t u, 
veya bunların kombinasyonundan oluşan profillerdir. Düz kalıp veya “solİd kalıp” 
tekniği ile kalıpları yapılır.
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2.2. Yarı açık profil (semi hallow profile); kesitinde herhangi bir odacık bulunmayan fakat 
kapalı çerçeve oluşturmaya yakın kritiklikle kesit detayları bulunan profillerdir. Ağız 
açıklığı oransal olarak küçük olan u profiller örnek olarak verilebilir. Kalıpları; düz 
kalıp, yekpare kalıp veya bindirmek kalıp, kör zıvanalı kalıp tekniği ile yapılır.

2.3. Kapalı profil (hollow profile); kesitinin herhangi bir yerinde bir veya birden çok odacık 
bulunan profillerdir. Zıvanalı kalıp tekniği ile kalıpları yapılır.

| Açık profil

i

i

DU2 (şoNtl) kHıp

Açık profil

Düz fohri) kalıp

i

i Düz (solid) kalıp { 
i Bin d İrmeli kalıp 
i Kör Zıvanalı kalıp i 
i Yekpare kalıp i

Kapalı profil

Figür 3: Profil tipleri ve üretildikleri kalıp tipler

Açık profil, yarı açık profil ve kapalı profillerin üretiminde muhtelif kalıp teknikleri ve 
üretim metotları kullanılabilmektedir. (Figiir2). Profillerin istenen genel Özelliklerine, boyut ve 
toleranslarına, malzeme ve mekanik özelliklerine bağlı olarak uygun ekstrüyon metodu seçilir.
Her bîr tip ekstrüzyonun diğerine göre avantajı ve dezavantajları bulunmaktadır. Direkt ekstrüyon 
metoduyla, pres kabiliyeti ve çıkış ağzına bağlı olarak çok karmaşık şekilli açık, yarı açık ve 
kapalı profillerin üretilebilmesi mümkündür. Kapalı profiller zıvanalı (porthole- hollow die) kalıp 
tekniği ile üretildiklerinden profil kesitinde mutlaka boyuna ekstrüyon kaynak dikişi oluşacaktır.

3. Profil kesit zorluğuna göre guruplandırıiması;
Profiller; kesitlerinin zorluğuna göre muhtelif şekillerde sınıflandırılabilirler. Bir örnek 

sınıflandırma da aşağıda verildiği gibi yapılabilir.

3.1. İçi boş profiller (hollow)
3.1.1. Standard içi boş profiler
3.1.2. İçi boş profiller, 1-2 yan uzantıları var
3.1.3. İçi boş profiller, 2 den fazla uzantıları var.
3.1.4. İçi boş profiller, Dışta ve içte yan uzantıları var.
3.1.5. İçi boş profiller, Kritik dil oranlan var.
3.1.6. İçi boş profiller. İki odacıkli ve kritik dil oranlan var
3.1.7. İçi boş profiller, iki veya daha fazla odacıkli içte ve dışta yan uzantilari var.
3.1.8. Çok odacıkli içi boş profiller. İçte ve dışta kritik dil oranları var
3.1.9. Çok odacıkli ici boş profiller. İçte ve dışta kritik dil ve odacıkları var. İçi boş 

soğutucu profiller, Çok kritik dilleri var.
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B m W  m l S W l
Figür 4: İçi boş profillerin guruplandınlması

3.2. İçi dolu profiller (hollow)
3.2.1. Standart içi dolu profiller, Yan uzantıları yok.
3.2.2. Standart dolu profiller, 1-2 yan uzantılari var.
3.2.3. Dolu profiller , 2 den fazla yan uzantısı var.
3.2.4. Dolu profiller, et kalınlığı farklılığı var.
3.2.5. Dolu profiller, Kritik dil oranlan var.
3.2.6. Dolu profiller, Et kalınlığı farkı var, ve kritik dil oranlan var.
3.2.7. Dolu profiller, çok kritik dil oranlan var.
3.2.8. Yari açik profiller .
3.2.9. Soğutucu profilleri, çok kritik dil oranlan var.

Figür 5: İçi boş profillerin guruplandınlması

4. Kullanım yerleri ve sektörüne göre

İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Raylı sistemler, Gemicilik, Havacılık, Elektrik-elektronik, 
Beyaz Eşya, Mobilya Dekorasyon, Reklamcılık, Makine Sanayi vb şeklinde sınıflandırılabilirler.

PROFİL TASARIM KRİTERLERİ

Tüm üretim ve İmalat prosesi tasarım ile başlar. Ekstrüzyon profil şekli ve özellikleri; 
ağırlığı azaltmak, montajı basitleştirinek-kolaylaştırmak, daha fazla fonksiyonu yerine getirmek 
ve son işlem maliyetlerini minimuma indirilecek şekilde oluşturulur.

Profil tasannu yapılırken üretilebilirlik kriterleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
Tasarlanacak profil boyutu çok küçük veya çok büyük olması durumunda üretilebileceği 
ekipmanlar çok sınırlı olacak veya teknik olarak üretilemeyecektir. Bu yüzden profil tasarımı 
onun üretileceği ekipman bilgisinden bağımsız olarak yapılamaz.

Alüminyumun ve ekstrüzyon prosesinin avantajlarını birlikte kullanılarak optimum 
fonksiyonellik ve etkileyici bir görünümde makul ve cazip maliyetli ürünler elde edilebilir.

Optimum maliyetin yakalanabilmesi için profil tasarımı olabildiğince kolay üretilebilir 
olmalıdır. Daha kolay bir üretim yaparak buna ulaşabilmek için profil;
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B Tüm kesitte eşit-homıjen et kalınlığına sahip olmalıdır.
H Basit, keskin köşeler yerine daha yumuşak hatlara sahip, köşeleri radüs ile yuvarlatılmış 

olmalıdır.
■ Simetrik olmalıdır.
B Mümkün olduğu kadar boyutları büyük olmamahdır.( Du’su küçük) 
a Dar ve derin kanallara, kritik dillere sahip olmamalıdır.

* Profilin Boyutları

İlk olarak profilin boyutlarının belirlenmesi prosesin ve tekniğin limitleri dikkate alınarak 
yapılmalıdır. Pres gücü, presin çıkış ağzı ebatları, max billet ağırlığı, masa boyu, termik fırın boyu 
ve kabiliyeti, pres hattının soğutma kabiliyeti vb profilin tasarımını sınırlayan bazı 
karakteristiklerdir.

Figür 6: a) 0430mm çapında boru üretimi, b) Pres boyut limitleri (Asaş Alüminyum 55MN)

• Et kalınlığı
Profilin et kalınlığı tasarlanırken ürünün mukavemeti ve maliyeti ana belirleyici 
faktörlerdir. Profil et kalınlığı ne kadar ün i form olursa üretimi o kadar kolay olur. Et 
kalınlığı farkları kalıpta akışın daha zor kontrol edilmesine ve et kalınlıkları arası 
geçişlerde yüzey hatalarına sebep olur.Buna rağmen ürünün tasarımının gerektirdiği 
yerlerde et kalınlıkları değişken olabilir.

• Toleranslar
Sıcak bir proses olan ekstrüzyonda talep edilen toleranslar 0,x 1er seviyesinde olmalıdır. 
Dökümde x,0, Ekstrüzyonda 0,x, İşlemede 0,0x, ve taşlama da 0,00x mm seviyelerine 
ulaşılabilir.

• Yüzey
Yüzey kalitesi ekstrüzyon prosesi kusurları dikkate alınarak yapılmalıdır. Dikmelerin ek 
yerleri, t bağlantı noktaları, et kalınlığı geçişlerinin olduğu noktalar, ekstrüzyon 
kusurlarının ortaya çıkabileceği bölgelerdir. Bu kısımların profilin görünür yüzeyine denk 
gelmemesine dikkat edilmelidir. Çok geniş ve düz yüzeyler kusurların kolayca 
farkedilebileceği bir görüntü ortaya çıkarır. Bu yüzden geniş yüzeylerin bir kısmına ve 
özellikle t bağlantı beögelerine dekoratif desenler konarak yüzeydeki görsel algı 
değiştirilebilir.

• Et kalınlığı geçişleri keskin olmamalı.
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Farklı et kalınlıkları arası geçişler keskin olmamalıdır. Radüslii ve açılı geçişler üretimi 
rahatlatacak ve problemi azaltacaktır.

• Gereken yerde ayak desteği kullan.
Profilin mukavemeti ve geometrik kararlılığı için gereken yerlere dikme atılarak profil 
daha rijit ve mukavim hale getirilebilir,

• Gereken yerde güçlendirici kesit kullan,
İnce et kalınlığındaki solid kesitlerde profilin kendini taşıyabilmesi ve eğilme ve 
burkulmaya karşı direnç kazanabilmesi için kesite bölgesel dikmeler konarak kesit 
güçlendirilebilir.

• Keskin köşelerden kaçın,
Mümkün olan tüm köşeler uygun radiis ile yuvarlatılmalıdır. Keskin köşe hem üretim 
performasına hem de ürün kalitesine olumsuz etki eder. Keskin köşeli profil yırtma 
yapacağından veya ölçüsel olarak köşeler dolmayacağından daha yavaş üretilir.

• Yardımcı çizgi kullan,
Montaj kolaylığı için vidalama, ölçü ve referans alma, delik kılavuzlama vb amaçlarla 
kullanmak üzere gereken yerlere çizgiler konabilir.

• Kesiti basitleştir.
Ürünün gerektirdiği en basit şekli kullan, aynı fonksiyonu yerine getirecek şekilde 
alternatif tasarımlar ile kesiti basitleştir.

• Simetrik profil
Asimetrik profiller üretimin zorlaşmasına ve i s tene ürünün üretiminin problemli olmasına 
sebep olur. Mümkün olan en simetrik şekilde profil tasarlanmalıdır.

• Kritik dillerden kaçın,
Kesitte konan kanalların en boy oranının 1/3 0 geçmemesi gerekir. Kritik dillerdeki ölçü 
kararlılığı çok hassas değildir ve hem kalıbın ve dilin esnemesiyle hem de üretilen profilin 
kesitinin kendini taşıyamaması nedeniyle ölçü toleransları daha yüksek olmak zorundadır. 
Kritik dil oranının artması kalıbın kırılma riskini arttırır,

• Solid profil haline getir,
Profilin dolid olarak tasarlanması kalıp ve üretim maliyetlerinin genelde azalmasına sebep 
olur. Bazı kritik dilli kalıp tasarımı yerine profilin odacıklı hallow olarak tasarımı tercih 
edilir.

• Daha az odacık sayısı
Açık profillerde genel yaklaşım olarak odacık sayısı azaltılmalıdır. Bazı aşırı 
deformasyon ve bombelik durumlarında odacıklar bölünerek daha mukavim bir profil 
oluşturulabilir. Fakat yüzeydeki muhtemel olumsuzluk dikkate alınmalıdır.
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Figür 7: Alüminyum profil üzerine uygulanmış çeşitli fonksiyon örnekleri, “Idea Profile” 
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Figür 9: Açık ve kapalı profilde kritik dil oranı

SONUÇ

Nihai üründen esas beklenti olan fiyat, kalite ve teslimat kriterlerinin herbirinin uygun bir 
şekilde karşılanabilmesinde ürün tasarımı belirleyicidir. İhtiyacın ötesinde kompleks ve kalite 
beklentisi yüksek olan ürün hem fiyat olarak cazipliğini yitirir hem de üretilebüirİİği kolay 
olmayacağı için kalite ve teslimat beklentisini zora sokar.

Üründen beklenenin tam olarak ortaya konması ve üreticinin daha teklif aşamasında bu 
konuda yeterince bilgilendirilmesi ürünün doğru metod ve kriterler ile üretilmesini sağlayabilir. 
Eksik bilgilendirme veya tanımlama üreticinin üründen bekleneni anlamamasına ve dolayısıylada 
hatalı veya eksik kalitede ürünün üretilmesine sebep olur. Ürünün ihtiyacın altında veya üzerinde 
özelliklere sahip olması müşteri tedarikçi memnuniyeti ve karlılığını olumsuz etkiler.
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• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2011 Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Sektör
Raporu, Alüminyum Sanayi Bölümü,

• ASAŞ Alüminyum Sanayi A.Ş.Teknik Dokümanları,
• World Aluminium Association Report,
• Aluminium Extrusion Manuel, Third Edition, AEG,
• Sustainability of the European Aluminum industry 2010 Report, EAA,

• J. G. Braila (ed.); Handbook of Product Design for Manufacturing. New York: McGraw-Hill
Publishing Company, 1986.

• www.sapagroup.com/en/operations/orofiles/design/
• www.aluminum.org.
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Extended Extrusion Die Lifetime by Means of Medium Temperature 
(MT)-CVD Coating Technology

Orta Sıcaklık CVD Kaplama Teknolojisi ile kks t füzyon Kahplanmn Ömrünün Uzatılması

Joachim Maier, Thuy-Vu Tran, Rolf H. Beckert 
WEFA inotec GmbH / Germany

■ 6. Alüminyum Sempozyumu • 6th Aluminium Symposium 2013 İstanbul

ABSTRACT

High temperature (HT)-CVD coating technology is well established for Aluminum extrusion 
dies for high-volume applications like automotive, construction and solar profiles. CVD 
coated dies are suitable for higher die life, better dimensional stability, low maintenance and 
higher productivity.
The paper will discuss current developments with medium temperature (MT)-CVD coatings 
showing good results in terms of finer and columnar grain structure as well as the possibility 
of doping of elements to reduce adhesion of specific Aluminum alloys and abrasion. The 
microstructure of the different Al-alloys sticking to the bearing will be compared with other 
(HT)-CVD coating types and nitriding. In a long-term tribological test stand the lifetime of 
the MT-CVD and HT-CVD probes were tested and compared with real die coating failures.

INTRODUCTION

CVD coatings today are regularly applied to high volume applications like multi-micro-port 
for heat exchanger (Figure 1), round tubes and other appropriately shaped flat and hollow 
profiles.

Figure l: CVD coated extrusion dies for (a) heat exchanger profiles and (b) 4-cavity porthole die with
insert technology

In an increasingly global market, extrusion plants are under enormous cost pressure and the 
requirements on the dies continue to escalate. Extrusion dies must be capable of high 
extrusion speeds, have low maintenance costs, maintain excellent dimensional performance
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throughout their use and have long lifetimes. All of these demands are connected to the 
capacity of wear resistance which can be established by the use of CVD coated dies.

There are two different main methods to increase the surface conditions for hardened 
extrusion dies, nitriding and coating technology.

Nitriding is the most common method to increase the surface conditions of dies. The major 
disadvantage of nitriding is the disappearance of the nitride layer with increasing temperature. 
In temperature conditions of 500°C for instance, nitriding layers disappear within 15 hours. 
Re-nitriding is possible but leads to additional process steps and thus increased costs and 
logistical supply problems; quality problems may also occur. The number of Re-nitriding 
procedures is limited as the dimensions of the dies will change and at a certain point will not 
fulfill quality and precision standards any more.

In order to avoid the mentioned disadvantages of nitriding, a new coating technology for 
extrusion dies was developed. The efforts made in the cutting tool industry in creating wear- 
resistant tools with titanium TİN, TİC or TiCN based coatings were the basis for this work. 
Two main coating technologies currently exist: physical (PVD) and chemical (CVD) vapour 
deposition. Generally spoken, hard layers produced either by CVD or PVD technology reduce 
friction between aluminium and the die surface and thus reduce the process temperature and 
wear on the extrusion die.

As there is the inability to coat inner parts of the die in situations, for example, where bearings 
have a diameter to depth ratio lower than one PVD technology has not been used recently. 
Instead in the meantime there have been multiple successfully produced profiles using CVD 
coated extrusion dies (CED). With a CVD coated die a lifetime of over 100.000 m profile can 
be reached, depending on the profile geometry. Due to reduced friction the temperature of the 
extruded profiles can also be decreased, allowing for much higher extrusion speeds than with 
uncoated dies. The operation of CVD dies in the extrusion presses is similar to standard shape 
dies in terms of heating-up time and temperature of the die, bolster and container.

Mostly high temperature (HT) CVD processes are used where the process chamber needs to 
be at higher temperatures than I000°C. As these high temperatures are applied over a longer 
coating process time this may cause a re-softening of the tool steal base material and warping 
of tooling which would be counter productive for the extrusion process WEFA has developed 
and implemented a new medium temperature (MT) CVD process where much lower process 
temperatures can be used.

CVD COATING TECHNOLOGY

The first mass production application for CVD coated dies based on hot tool steels was in the 
area of micro- and multi-micro port dies (MMP) for heat exchanger profiles. Before that 
carbide dies were most commonly used. However, using hard metal as the substrate material 
of the extrusion die makes it more susceptible to breakage than when using hot tool steel. This 
is the reason for the success of CVD coated hot tool steel in aluminium extrusion applications, 
especially for micro-port dies. WEFA has developed this technology and holds the patents for 
the “process for manufacturing an extrusion tool using a CVD process” [5].

Modern CVD coatings for extrusion dies are mostly multi-layer systems. The target is to 
combine different layer systems in order to get the best results in wear ratio, bond and 
hardness.
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The High Temperature (HT)-CVD coating process is determined by the parameter 
temperature, pressure, gas composition and flow rate. The temperature is responsible for 
microstructure, hardness, morphology and surface quality of the coating while the pressure is 
connected to the uniformity and the dispersion. Gas composition and flow rate influence 
coating bond and structure.

The potential disadvantages of HT-CVD are higher tendency for embrittlement, grain growth 
and grain boundaries in the substrate caused by high coating temperatures at about 1000°C or 
more. The result might lead to a significantly reduced toughness. Therefore a new coating 
process using lower temperatures has been developed for even higher extrusion die lifetime 
by means of MT-CVD coating.

MT-CVD on the basis of temperatures between 700°C up to 950°C caused no deterioration of 
the substrate structure, which in turn leads to the fact that it promotes a much higher 
toughness and elasticity. Using certain precursors MT-CVD formed a homogenous surface 
and an advantageous columnar structure, which is characterized in that it comprises an 
adjacent, typically parallel to each other and perpendicular to the substrate surface oriented 
growth direction (Figures 2+5). Compared to layers grown by HT-CVD the SEM results show 
that the surface roughness of the MT-structure is much finer than for the HT-structure which 
promises better surface quality of profiles and less sticking of the extrusion material and thus 
less heating up during the extrusion process. This again might lead to a higher productivity 
due to a higher extrusion speed possible. One can expect also a better profile surface quality 
or less interruptive actions due to die cleaning especially for sticky Al-alloys.

Furthermore, the precursor is responsible for ensuring that the carbonate / nitrogen ratio in the 
direction of carbonate moves what ensures that the layer of the MT-CVD is harder than the 
layer of HT-CVD. Another important result of the new MT process which can be seen in the 
SEM pictures is that fewer pores could be found in the MT-layer system (Figure 2a). 
Generally a finer columnar structure and a finer surface roughness can be observed compared 
to HT-CVD (Figure 2b).

(a) (b)
Figure 2: SEM of cross-sections (a) MT- and (b) HT- CVD

The columnar structure increases the wear characteristics, reducing the surface roughness and 
improves the diffusivity of dopants. Based on the columnar structure the dopants can easily 
react or diffuse at low temperature. This advantage of the MT-CVD process enables doping of 
some elements without any problem with strong diffusion to other layers or into the substrate, 
which would not be possible with HT-CVD at coating temperatures over 950°C. Thus some 
new coating types with implantation of new dopants is are now under development for 
extrusion of hard push alloys with high Si or sticking alloys with high Cu or Mg content.
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Another expected advantage of the MT-structure is the improved heat dissipation which is due 
to the better thermal flow in the columnar structure. Especially the heat generated during 
extrusion by the process itself will dissipate better from the profile material into the extrusion 
die keeping the process temperature more stable.

For the coating process it is very important that the tool will be free of particles as well as free 
from deep grooves. This is even more relevant for the MT-CVD process. Due to the columnar 
growing structure during MT-CVD a particle on the surface can directly change the growth 
direction and can cause porosity within the coating layer or uniform surface looking like 
particles (Figures 3+4). This will result in an increasing friction or even damage of the coating 
easily during the extrusion process. Therefore best possible cleanliness in the preparation 
process is crucial.

Due to the lower temperatures in the coating process doping of elements is now possible. E.g. 
the doping with boron leads to an even finer structure, higher hardness and significantly 
reduces the stickiness. These properties are offering improved extrusion results especially for 
Silicon doped aluminium with a Si-content of higher than 0.7% like EN-AW6082.

In contrast to conventionally coated or uncoated extrusion dies an increased surface quality of 
the profile due to fine surface roughness on MT-T1CN+A1203 (Figure 5) shows in particular 
a smoother, finer finish. Using the MT-layer is to be implemented in an elegant and effective 
way of supplementing the known high-temperature coating technology on a hot work steel as 
extrusion die. This said coating either a single layer or multi-layer with an applied 
alternatively, formed for example as a high-temperature functional layer undergoes an 
effective combination.

(a) (b)
Figure 5: SEM of surface morphology (a) HT-CVD and (b) MT-CVD

The parameters are written in a recipe with continuous gas flow rates and a defined 
temperature gradient over the reactor. The heating of the reactor is executed through the 
reactor walls by means of a hood-type furnace (Figure 6). The temperature profile has to be 
measured by thermoelectric couples in order to maintain a uniform temperature in the reactor. 
The gas flow rate is controlled by mass-flow-controllers (MFC) for each precursor [4],
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Figure 6: Organisation of a CVD coating unit

COATING ANALYSIS
The coating layers have to be analysed and evaluated after each batch for quality and product 
conformity. Analysis methods currently used are e.g. the calotte test [4], Rockwell (HRC) 
test, sandblasting test and metallurgical analysis of the cross-section. The Rockwell test 
allows a quick and objective analysis to see whether a coating layer shows a good adhesion to 
the base material or not. The test is highly dependent on the hardness of the base material and 
is especially adapted to CVD coated extrusion dies.

For analysis of coatings WEFA has developed a sandblasting method to verify the quality of 
coating layers. The duration of sandblasting and optical control of the surface will be 
investigated to ensure or compare coating quality. Figure 7 shows sandblasting results after a 
certain period of time. Figure 7 (a) shows no cracks on the surface of a MT-CVD (BE32) after 
4 Min., Figure 7 (b) the completely removed top layer of HT-CVD (BE22) after 60 sec. 
already. One can draw the conclusion that the surface of a MT-CVD coated extrusion die is 
much stronger than the HT-CVD coated version. This is important especially for extrusion 
material which has a higher abrasion such as Si doped Al.

(a) (b)
Figure 7: Surface after sandblasting of (a) MT-CVD (BE32), (b) HT-CVD (BE22) 

TRIBOLOGICAL TEST FOR LONG-TERM ABRASION
WEFA has developed a tribological test stand (Figure 8 + 9) for investigation of long-term 
surface behaviour of coated parts. The results shall give an idea of the long term stability in 
terms of abrasion as well as the adhesion of CVD coatings.

Figure 8 shows a picture of the set-up in the WEFA laboratories. A special fonned pin which 
is made from tool steel and will be coated with different CVD coating types is mounted on a
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mechanical lathe which during the test turns the pin under certain conditions. The pin is 
drilled into an Aluminum cylinder made from special alloys which is held by a steel ring. 
After a certain time under certain conditions the residual surface of the tip of the pin will be 
inspected and analysed. Figure 9 shows a principle drawing of the set-up.

Figure 8: Tribological test stand integrated on a mechanical lathe

4Q0 ----

Figure 9: Drawing of test stand and CVD coated samples
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Figure 10: Long-term tribological test results of HT-CVD (BE22) compared to MT-CVD (BE33) with
Aluminum EN-AW 6082
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In figure 10 some results of trials with diverse coating types and Aluminum alloys are shown. 
The appropriate parameters to compare with the real extrusion behavior in terms of pressure, 
rpm and base temperature had to be evaluated and optimized in order to meet real-time 
coating failure. For EN-AW 6082 the MT-CVD specimen (BE33) shows a more stable 
tribological behavior and lifetime (after 120 min. still alive) than HT-CVD (probe failure after 
75 min.).

SUMMARY AND OUTLOOK
The investigation of new methods for coating extrusion dies lead to the MT-CVD process. 
Various different coating designs have been tested to verify the advantages of coated dies in 
Aluminum extrusion production.

The main advantages of CVD dies compared to nitrated dies are as follows:

( 1) Higher die life

Higher die life due to wear protection in the die bearing, also for higher abrasive Al-alloys, 
e.g. with higher silicon content. The profile for 6005 alloy in Figure 11 was extruded as a 
two-hole die; the CVD coated die achieved four times the die life (120 tons) versus the 
conventional nitrated die (28 tons).

(2) Better dimensional stability

Dimensional stability and accuracy of profiles throughout the useful die life. Very small 
profile tolerances are achievable, and no polishing after nitrating is necessary, allowing the 
die orifice to be sized for a specific dimensional range. For multi cavity dies, there is very low 
strand speed variation.

(3) Low maintenance

CVD-coated extrusion dies are almost maintenance-free. No re-nitrating necessary, no 
polishing needed. Lower correction and processing effort involved. Because there is almost 
no maintenance and no need for the die to be cleaned in caustic, it is possible to store the dies 
filled with metal for the next push.

(4) Higher productivity

Less interruptions of the extrusion process; no re-nitrating required. A higher extrusion speed 
is possible due to the lower friction and reduced profile exit temperature. This leads to 
considerable reduced die costs per meter extruded product.

(5) Environmentally friendly

Fewer dies required compared to standard nitrated dies. Reduction of caustic soda usage is 
achieved.

(6) Extended feasibility for profile sections

Very small mandrels and thin tongues are possible due to lower risk of over-nitrating.
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Figure 11. Die life comparison of a two-hole die for an EN-AW 6005 alloy profile

Due to its many advantages compared with other coating methods, the demand for CVD- 
coated dies in the extrusion industry is growing. The main applications right now are multi 
port and micro multi port dies for heat exchanger profiles as well as round tube dies. The 
multi port and micro multi port dies for heat exchanger profiles are executed as cartridges in a 
die holder, where one cartridge can be replaced after failure through wear. Coating is also 
suitable for high-volume profile dies with simple geometries. Current areas of development 
within the market are new coating types for improved surface finish and coatings for “hard- 
push” alloys. The general target is to offer the right coating/steel/hardness/design-combi nation 
for the corresponding application. The corresponding application for MT-CVD-coating and/or 
HT-CVD-coatings in terms of long-term abrasion as well as adhesion will be tested for 
various A-alloy types.
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Aşırı Plastik Deformasyon Tekniği ile Üretilen Zr ve SC ile Modifiye 
Edilmiş AA 6082 Alüminyum Alaşımının Karakterizasyonu

Characterization of Ultra fine? Grained AA 6082 Aluminum Alloy,s Modified with Zr-Sc and 
Processed by Severe Plastic Deformation

Emrah Fahri Özdoğru1, Eyüp Sabri Kayalı2 
‘Assan Aİüminvum San. ve Tie. A.Ş., -İstanbul Teknik Üniversitesi /  Türkiye

ÖZET

Günümüz dünyasındaki global yarış, malzeme mühendisliği alanında da yeni teknolojileri ve 
üretim yöntemlerini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda geliştirilen yöntemlerden bir 
tanesi Aşırı Plastik Deformasyon(APD) tekniğidir. APD tekniklerinden en popüler olanı Eş 
Kanallı Açısal Ekstrüzyon/Pres-EKAE/P (Equal Channel Angular Extrusion/Pres) yöntemidir. 
Alüminyum alaşımları ise APD uygulamalarında en çok kullanılan alaşımdır. Alüminyum 
alaşımlarının üzerinde yoğunlaşmanın en önemli nedenlerinden biri, EKAP sonrası yapılacak 
yaşlandırma ısıl işlemleri ile mekanik özelliklerinin en üst seviyelere taşınabilmesidir. Ancak 
yüksek deformasyon sonrasında yapı, deformasyon enerjisinden dolayı kararsız hale 
geçmektedir ve özellikle aşın plastik deformasyonlardan sonra yapılacak yaşlandırma ya da 
yüksek sıcaklıkta şekillendirme (siiperplastisite) işlemlerinde hızlı bir şekilde yeniden 
kristalleşmeye uğramaktadır. Bundan dolayı alüminyum alaşımlarında yeniden kristalleşmeyi 
önlemek ve yüksek sıcaklık proses şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla Zr ve Sc 
gibi yeniden kristalleşmeyi geciktiren alaşım elementleri ilavesi yapılması gerekmektedir. Bu 
çalışmada EKAP tekniği kullanılarak AA 6082 ve AA 6082-Zr-Sc alaşımları aşırı plastik 
deformasyona tabi tutulmuş ve daha sonra EKAP işlemi görmüş alaşımlara farklı 
sıcaklıklarda yaşlandırma ısıl işlemleri yapılmıştır. Sonuç malzemelere mikroyapı 
karakterizasyonu yapılarak EKAP ve yaşlandırma ısıl işleminin etkileri incelenmiştir. EKAP 
sonunda her iki malzemenin ulaştığı sertlik değerleri aynı olmuştur. Zr ve Sc içeren alaşımın 
yüksek sıcaklıklarda dahi EKAP sonrası ulaştığı yapıyı ve sertlik değerlerini koruduğu, Zr ve 
Sc içermeyen AA 6082 alaşımının ise düşük sıcaklıklarda yeniden kristalleşmeye uğradığı 
tespit edilmiştir. Zr ve Sc ilavesinin EKAP öncesi ve sonrasında mikroyapınm gelişiminde 
pozitif yönde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Aşırı plastik deformasyon, eş kanallı açısal pres, AA 6082 alüminyum alaşımı, Zr ve Sc 
ilavesi.
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abstract

Today’s global competitions bring together new technologies and production methods in 
materials engineering. One of these new production methods is severe plastic deformation. 
Severe plastic deformation (SPD) has emerged as a promising method to produce ultrafme- 
grained materials with attractive. Equal Channel Angular Pres (ECAP) is an effective method 
of enhancing the strength of metallic alloys through (sub) grain refinement to the 
submicrometer level by introducing intensive plastic deformation into materials through 
repetitive pressing. Aluminum and its alloys are one of the most used materials in the severe 
plastic deformation applications due to the easily getting higher mechanical properties after 
ECAP and artificial aging processing. However, The deformed structure after ECAP becomes 
unstable and the grain structure recrystallizes easily in the aging proces and/or high 
temperature formation process. Therefore, in order to avoid and retarding of recrystallization, 
Some anti-recrystallization elements such as Zr and Sc has to be used in the alloys system.

In this study, AA 6082 and AA 6082-Zr-Sc alloys were employed to severe plastic 
deformation and then, the deformed structures were subjected to diffent aging cycles in order 
to . understand deformation and aging effect. After the ECAP, two alloys reached the same 
hardness level. After the ECAP+Aging process, while the hardness of AA 6082 alloy 
dramatically decreased, the hardness AA 6082 + Zr-Sc alloys maintain in the same level. 
Maximum hardness values are to find in Zr and Sc addition AA 6082 aluminum alloys and It 
has been determined that Zr and Sc addition lead to positive effect on the microstructures and 
mechanical properties.

Keywords: Severe plastic deformation, equal channel angular pres, AA 6082 aluminum alloys, Zr and Sc 
addition
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1. GİRİŞ

Aşırı plastik deformasyon çok ince taneli malzeme üretiminde kullanılan umut verici 
yöntemlerden birisidir ve günümüzde hızlı bir şekilde gelişmekte ve laboratuar ölçekli 
çalışmalardan ticari uygulamalara doğru ilerlemektedir [1]. EKAP yönteminde malzeme ‘L’ 
şeklindeki kalıp içerisinden tekrarlı bir şekilde geçirilir. Her bir geçişte malzeme üzerinde 
oluşan deformasyon sayesinde tane yapısı küçülerek mikron seviyelerinden mikron altı (nano) 
boyutlara doğru değişmektedir [2]. 6XXX grubu alüminyum alaşımları, Al-Mg-Si alaşımı 
olup yapısal uygulamalarda kullanılan düşük ve orta mukavemetli gruba girmektedir. Son 
yıllarda üzerinde birçok iarklı araştırmalar yapılan alaşım grubu olmasının nedenlerinden 
birisi, 6XXX grubu alaşımların ısıl işlem ile mukavemetleri değiştirilen alaşım grubu 
olmasıdır. Isıl işlem ile sertleştirilen bu alaşımda çökelti oluşlunu aşağıda belirtilen şekilde 
meydana gelmektedir:

ADKE^GP->P” —

Burada ADKE, aşırı doymuş katı eriyik, |3” , [3’, p (Mg2Si) ise çökelti partİkülleri olarak 
tanımlanmıştır [3]. Katı eriyik sertleşmesi, deformasyon sertleşmesi ve çökelme sertleşmesi 
mukavemet arttırma mekanizmalarıdır. Daha yüksek mukavemete sahip malzemeleri üretmek 
İçin bu mekanizmaların birlikte kullanıldıkları yöntemleri geliştirmek gerekmektedir. EKAP 
yöntemi yardımıyla bu yöntemler bir araya getirilerek daha yüksek mukavemete sahip 
malzemeler üretmek mümkündür. EKAP öncesinde çözeltiye alma ısıl işlemi görmüş 
malzeme, EKAP işleminden sonra yaşlandırma ısıl işlemi yapılması; katı eriyik sertleşmesi, 
deformasyon sertleşmesi ve kullanıldığı çökelme sertleşmesinin bir arada kullanıldığı bir 
yöntem olmaktadır [4].

Kim ve arkadaşları EKAP sonrası yapılan yaşlandırma ısıl işlemlerinin EKAP Öncesi 
yaşlandırma ısıl işlemlerinden daha etkili bir sonuç verdiğini ortaya koymuştur [5], Zheng ve 
arkadaşları ise AA 6061 alaşımında EKAP öncesi yapılan çözeltiye alma ısıl işlemi ve EKAP 
sonrası yaşlandırma ısıl işlemlerini birleştirerek daha yüksek mukavemetli malzeme üretimini 
gerçekleştirmişlerdir [6]. Bu çalışmada AA 6082 ve AA 6082-Zr-Sc olmak üzere iki İarklı 
alüminyum alaşımına EKAP işlemi uygulanarak EKAP işleminden sonra İarklı sıcaklıklarda 
yapılan yaşlandırma ısıl işlemi ile malzemelerin mukavemetlerinin geliştirilmesi ve alaşıma 
Zr ve Sc ilavesinin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada iki farklı AA 6082 alaşımı kullanılmıştır. İlk alaşım %0.98 Si, %0.21 Fe, %0.55 
Mn, %0.69 Mg içeren AA 6082 Al alaşımı, ikinci alaşım ise aynı bileşime %0.2 Zr ve %0.2 
Sc ilave edilmiş AA 6082 Al alaşımıdır. Oda sıcaklığında EKAP işleminde preslemeyi daha 
düşük yüklerde gerçekleştirmek amacıyla deneylerde kullanılan her İki alaşım EKAP öncesi 
550°C-8 saat çözeltiye alma ısıl işlemine tabi tutulmuştur. EKAP işlemi İçin 10 tonluk bir 
pres kullanılmıştır. EKAP işlemi için iç açısı 90°, dış eğrilik açısı 20° olan kapalı bir kalıp 
kullanılmıştır. Kullanılan kalıp malzemesi SK3 takım çeliğidir. İtici olarak 10.5 mm çapında, 
100 mm uzunluğunda X40CrMol6 1 malzemeden yapılmış çelik çubuk kullanılmıştır. İtici 
çubuğun pres anındaki hızı 7-10 mm/sn olarak seçilmiştir. Numunelerin kalıptan geçişleri
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esnasında sürtünmeyi azaltmak için M0S2 yağlayıcı kullanılmıştır. Bu tasarıma sahip kalıp 
her bir pasoda malzemede yaklaşık s=l deformasyon oluşturmaktadır. EKAP işleminde BC 
(Her paso sonrasında numunenin 90° çevrilmesi) rotası ve toplam 4 paso uygulanmıştır. 4 
paso sonrasında elde edilen deformasyon miktarı ~4’tür.
Numunelerin sertlikleri elmas piramit uç kullanan EEMET marka sertlik cihazında 100 gram 
yük altında Vickers sertlik değeri (HVıoo) cinsinden belirlenmiştir. Sertlik ölçümleri yüzeyleri 
parlatılmış numunelerde en az 10 ölçüm alınarak yapılmıştır. X-ışınları analizinde Siemens D 
5000 marka X-ışınları cihazı, x-ışını kaynağı olarak bakır anot kullanılmıştır. Analizler 
2 0 2 0 - 100° arasında, 0.02 derece aralıkla ve her derecede 1 saniye bekleyerek yapılmıştır. 
Termal analiz testlerinde Setaram Labsys DSC cihazı kullanılmıştır. Deneyler 25°C-600°C 
sıcaklıkları arasında dakikada 10°C ısıtma hızıyla yapılmıştır. Ortam gazı olarak Argon 
kullanılmıştır. Optik mikroskobunda yapılan mikroyapı incelemeleri için pres yönünde alınan 
numuneler kullanılmıştır. Standart metalografik yöntemler kullanılarak hazırlanan
numunelerin tane boyutu İncelemeleri için elektrolitik dağlama yapılmıştır. Dağlama %5 
HBF4 + %95 H2O çözeltisi İle 15V’da 30 sn’de yapılmıştır. Daha sonra numuneler Zeiss 
marka optik ışık mikroskobunda incelenmiştir. Mikroyapı incelemeleri için Geçirim Elektron 
Mikroskop (TEM) çalışması yapılmıştır. Ekstrüzyon yönüne paralel olarak çıkartılan 
numunelerden elmas disk yardımıyla 200-250 mikron kalınlığında dilimler çıkartılmıştır. 
Sonra bu dilimlerin kalınlıkarı mekanik zımparalama İle 100 mikrona kadar indirilmiş ve 
nihai olarak elmas pasta İle yüzeyleri parlatılmıştır. TEM numune hazırlama yöntemi için 
Struers Twin Jet parlatma ünitesi, parlatma çözeltisi olarak %30 Nitrik asit-%70 Metanol 
karışımı kullanılmıştır. 12-15 DC volt ve -30°C çözelti sıcaklığı çalışma parametreleri olarak 
seçilmiştir. TEM incelemeleri için 200 kV hızlandırma voltajına sahip Philips7 M CM20Ö 
geçirim elektron mikroskobu kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

AA 6082 ve AA 6082-Zr-Sc alaşımının EKAP 4. paso sonrası mikroyapısı Şekil l ’de 
verilmiştir. Şekil 1 ’de görüldüğü üzere EKAP İşlemi sonrasında her iki alaşımda taneler 
deformasyon yönünde uzayarak bandırası bir yapı oluşturmuşlardır.

(a) (b)

Şekil 1. EKAP 4. paso sonrası TEM mikro yapısı, a) AA 6082, b) AA6082-Zr-Sc.
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4. paso sonrasında oluşan bandların genişlikleri yaklaşık 100-150 nm iken ortalama band 
uzunlukları 3pm kadardır. Yüksek yoğunluktaki dislokasyon yapısı Şekil 1 ’de geçirim 
elektron mikroskop resimlerinden görülmektedir, EKAP işlemi görmüş alaşımların paso 
sayısına bağlı olarak sertliklerindeki değişim Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. EKAP paso sayısına bağlı olarak malzemelerin sertliğindeki değişim.

Her İki alaşımda da ilk pasodan sonra sertlik hızlı bir şekilde yükselmiştir. AA 6082 
alaşımında sertlik ilk pasodan sonra yaklaşık % 95 oranında artarken, AA 6082-Zr-Sc
alaşımındaki artış %60 olmuştur. Bunun nedeni homojenleştirme sonrası yapının
deformasyona uygun olması ve çözeltiye alma ısıl işlemi gören malzemelerde dislokasyon 
oluşum hızının yüksek olmasıdır. Bu yüzden sertlik ilk pasoda hızlı bir şekilde artmıştır.
EKAP 4. paso sonrası sertlikteki toplam artış AA 6082 alaşımında %110, AA 6082-Zr-Sc
alaşımında %90 olarak tespit edilmiştir. İlk pasodan sonra artan paso sayısı ile AA 6082 
alaşımında sertlik artışı çok az olmasına karşın AA 6082-Zr-Sc alaşımında sertlik artışı daha 
fazla olmuştur. Ancak 4. paso sonunda alaşımların ulaştıkları sertlik değeri aynı seviyededir. 
Ulaşılan sertlik değeri (—130 HV) AA 6082 alaşımının T6 yaşlandırma ısıl işlemi ile ulaşacağı 
sertlik değerinden (110HV) çok daha yüksektir. Şekil 3’de AA 6082 ve AA 6082-Zr-Sc 
alaşımlarının 1. ve 4. paso sonrasındaki XRD sonuçlan verilmiştir. EKAP öncesinde AA 
6082 alaşımında baskın çökelti Oc(Ali2(Fe,Mn)3Si fazı olarak belirlenmiştir. 1. paso 
sonrasında ac-Ali2(Fe,Mn)3Si fazına ait pikler oldukça zayıflamış, 4. paso sonrasında ise 
tamamen kaybolmuştur. Bunun nedeni deformasyon sonucu çökeltilerin kırılarak boyutlarının 
azalması ve/veya tekrar alüminyum katı eriyiğinde çözünmesi olabilir.

(a)

ALUS’06 wW.\ Olurum ] Session: Eksiruzyon // Extrusion



İstanbul 6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Syrnposıum • ALUS’06

(b)

Şekil 3. a)AA 6082 ve b)AA 6082-2r-Sc alaşımlarının 1. ve 4. paso sonrasında XRD 
grafikleri, cm-Al, o:ac(Ali2(Fe,Mn)3Si, 0Aİ3(Zr,Sc), ©Si

Aşın plastik deformasyon sonucunda yapıdaki tane/alt taneler yüksek oranda distorsiyona 
uğrarlar ve bunun neticesinde yapıda bir çok yapısal hata(tane/alt tane sınırları) oluşmaktadır. 
Bu hataların temel nedeni yeni oluşan dislokasyonlardır. Distorsiyon sonucunda kristal kafes 
boyutu büyür ve atomlar bulunması gereken konumlarından giderek uzaklaşırlar. Tane 
sınırlarında bulunan atomların denge hallerine gelebilmek için yapacakları hareketler (statik 
ve dinamik atom hareketleri) X-ışınlarında pik şiddetlerinde düşüş ve Yarı Yüseklikteki Tam 
Genişlik’de (YYTG) pik genişlemesi olarak gözlemlenmektedir (Şekil 3).

Daha öncede belirtildiği gibi AIMgSi alaşımlarında çökelti oluşumu, düşük sıcaklıkta Mg ve 
Sİ atom kümeleşmeleri, GP zonunun oluşması, p", pf ve kararlı Mg?Si fazının çökelmesi 
şeklinde gerçekleşmektedir. Deformasyon çökelti oluşumunu ve gelişimini etkileyen 
parametrelerden biridir.

6082

(a) (b)

Şekil 4. a) AA 6082 ve b) AA 6082-Zr-Sc alaşımlarının I. ve 4. paso sonrasında Diferansiyel 
Taramalı Kalorimetre (DTK) eğrileri.

EKAP ile yapıda oluşturulan dislokasyonlar tırmanma mekanizması ile solüsyona alma ve su 
verme işlemiyle oluşan boşlukları yok etmeye başlarlar. Bu yüzden yapının boşluk 
konsantrasyonu düşer. Mg ve Si atomlarının oluşturacağı kümeler için çekirdek vazifesi 
görecek boşlukların konsantrasyonu düştüğünden Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DTK)
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eğrisinde bu reaksiyona ait pikte azalma görülür. Uygun boşluklara d ikize olamayan Mg ve Si 
atomları katı çözelti içerisinde kalırlar. Katı çözelti Mg ve Si’ca zenginleşmiştir. Bundan 
dolayı GP zonu oluşmaya daha düşük sıcaklıklarda başlar. GP zonunun erken oluşması P" 
tazını da etkiler. Deformasyon nedeniyle P" oluşumu daha düşük sıcaklıklara doğru kayar. 
Başlangıç durumuyla kıyaslandığında reaksiyonlar yaklaşık 25°C daha düşük sıcaklıklarda 
meydana gelmiştir. Sonuç olarak deformasyon çökelti oluşumunu hızlandırmıştır ve daha 
düşük sıcaklıklara doğru kaydırmıştır. Zr ve Sc alaşımında görülen diğer fark ise AA 6082 
alaşımında görülen yeniden kristalleşme pikinin (Şekil 4a-6nolu pik) bu alaşımda 
oluşmamasıdır. Bunun nedeni olarak Zr ve Sc elementlerinin alüminyum ile oluşturdukları 
Ab(Zr,Sc) çökeltisinin tane sınırlarına çökelmesi ve tane sınırlarının hareketlerini engellemesi 
gösterilebilir.

3.1, EKAP 1. Paso Sonrası Yaşlandırma Isıl İşlemleri

1. Paso EKAP işlemi görmüş malzemelere kırklı sıcaklık ve sürelerde yaşlandırma ısıl 
işlemler yapılarak sertlik değişimleri gözlemlenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5 de görüldüğü gibi AA 6082 alaşımında düşük sıcaklıklarda dahi sertlik hızlı bir 
şekilde azalmıştır. Bunun nedeni deformasyoııa uğramış tanelerin hızla toparlanması ve/veya 
yeniden kristalleşmesi olabilir. AA 6082-Zr-Sc alaşımında ise 300°C’de yapılan yaşlandırma 
ısıl işlemi hariç, tüm sıcaklıklarda yaşlandırma süresine bağlı olarak sertlik artmıştır.

6032 6032-2r-Sc

YaıUntürma Süresi {<ft( Yaslandırma sûresi (dk)

(a) (b)

Şekil 5. a)AA 6082 ve b)AA6082-Zr-Sc alaşımlarının EKAP 1. paso sonrası farklı sıcaklık ve 
sürelerde yaşlandırma ısıl işlem sonunda sertlik değişimleri.

Daha önce de açıklandığı gibi Zr ve Sc içeren alaşımda oluşan kararlı Ah(Zr,Sc) çökeltisi 
çökelme sertleşmesi yanında tanelerin hareketlerini, dolayısıyla tane büyümesini veya 
yeniden kristalleşmeyi engellemiştir (Şekil 6).
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Şekil 6. AA 6082-Zr-Sc alaşımında tane sınırına yerleşmiş Aİ3(Zr,Sc) çökeltisi.

3.2. EKAP 4. Paso Sonrası Yaşlandırm a Isıl İşlem leri

Şekil 7’de EKAP 4.paso sonrasında yapılan yaşlandrma ısıl işlemi ile AA 6082 ve AA 6082-
Zr-Sc alaşımlarının sertlik değişimi görülmektedir.

1. pasoda yapılan ısıl işlem sonuçlarından iarklı olarak AA 6082 alaşımının 100°C’de 
yapılan ısıl işleminde süreye bağlı olarak sertlikte düşüş meydana gelmemiştir. Bunun 
nedeni çökelen silisyum partikülleri olabilir. Yaşlandırma ısıl işlem sıcaklığı arttıkça 
tekrar 1. paso sonuçlarına benzer şekilde sertlikler yaşlandırma süresiyle azalmaya 
başlamıştır. AA 6082-Zr-Sc alaşımında düşük sıcaklıklarda AA 6082’ye benzer 
sonuçlar görülmekle beraber artan yaşlandırma sıcaklıklarıyla birlikte sertlikteki 
azalma daha düşük seviyelerde kalmıştır. Sertlikteki düşüşün daha az olmasının 
nedeni, yüksek sıcaklıkta dahi kararlılığını koruyan ve alüminyum matris ile uyumlu 
olan Ab(Zr,Sc) çökeltileri olabilir.

6082 6082-Zr-Sc
160-1
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Şekil 7. a)AA 6082 ve b)AA6082-Zr-Sc alaşımlarının EKAP 4. paso sonrası farklı sıcaklık ve 
sürelerde yaşlandırma ısıl işlem sonunda sertlik değişimleri.
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4. SONUÇLAR

® AA 6082 ve AA 6082-Zr-Sc alaşımlarının EKAP işlemi sonrası ulaştıldarı sertlikleri 
sırasıyla 128 HV ve 130 HV’dir. Bu sonuç AA 6082 alaşımına ticari olarak uygulanan T6 
ısıl işleminden sonra ulaşılan sertlik değerinden (100 HV) %30 daha fâzladır.

© EKAP 1. paso yaşlandırma sonuçlarına göre AA 6082 alaşımının sertliği tüm sıcaklık ve 
yaşlanma sürelerinde azalırken. AA 6082-Zr-Sc alaşımında sertlik 100, 130 ve 180°C ısıl 
işlemlerinde artan yaşlanma süresiyle birlikte artmıştır. AA 6082-Zr-Sc alaşımında en 
yüksek sertlik değerine(131 HV) 100°C--24 saat(1440 dk) yaşlandırma ısıl işlemi sonunda 
ulaşılmıştır. Bu sonuç AA 6082-Zr-Sc alaşımında yaşlandırma ısıl işleminde çökelti 
oluşumunun başarılı olduğunu göstermiştir.

® EKAP 4. paso yaşlandırma sonuçlarına göre AA 6082 alaşımının sertliği 100°C-6 
saat(360 dk) yaşlanma ısıl işlemi sonunda 138 HV ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu 
değer aynı alaşımın T6 ısıl işlemiyle ulaşılan sertlik değerinden %35 daha iazladır. AA 
6082-Zr-Sc alaşımının sertliği ise 100°C-24 saat (1440 dak.) yaşlandırma ısıl işlemi 
sonunda 140 HV değerine ulaşmıştır.

® AA 6082 ve AA 6082-Zr-Sc alaşımlarında EKAP prosesi ile en yüksek sertlik 
değerlerine, EKAP öncesi çözeltiye alına ısıl işlemi ve EKAP sonrası yaşlandırma ısıl 
işlemi kombinasyonu ile ulaşılmaktadır.
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Understanding Flow Stress an Automated Die Heating 
System the Single Cell Die Oven

Akış Gerilimi Anlama, Otom atik Kalıp Isıtma Sistemi, Tek Hücreli Kalıp Isıtma Fınm

Paul Robbins
Casio o i Tooling Systems /  Canada
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INTRODUCTION
In discussing the evolution of the now maturing extrusion industry, there is a basic truth which 
should always be considered. The productivity of every extrusion plant can be improved. There 
are no exceptions to this rule. The single uncontrollable limiting factor in the quest for increased 
productivity is the maximum speed at which the metallurgy of the alloy being used will permit it 
to form saleable product with the required profile. Everything else in the entire production 
system is now controllable.

The technology of light metal extrusion has improved considerably in the past few years. 
With both die design and production systems increasingly being digitized and improved, 
extruders can now provide profiles with a level o f complexity, dimensional tolerance and surface 
finish that was unknown just a few years ago. The ability to understand flow stress, as well as 
new equipment such as automated die heating systems, and improved single cell die ovens have 
contributed to the developing maturity of the extrusion industry.

FLOW STRESS
In the process of light metal extrusion there are primarily four main variables. These are flow 
stress, billet temperature, ram speed, and the extrusion ratio. Likely, all extruders understand 
extrusion ratio which is the cross section area of the billet as it leaves the container, divided by 
the cross section area of the extrusion as it leaves the die. Not all extruders, however, are as 
familiar with flow stress, what it is, and what it does.

Basically, flow stress is a measure of the aluminum alloy’s resistance to being pushed 
through the die at high temperatures.

Flow stress is important to the extruder because in the extrusion process the press or force 
to extrude is a function of part geometry, friction through both the container and the die, and the 
flow stress of the alloy. The flow stress of the alloy is influenced by the following factors: the 
chemistry and metallurgical structure of the material; the temperature of deformation; the amount 
of deformation or strain; and the strain rate.

Consider first the effect of temperature and strain rate on flow stress. It is well known by 
extruders that as temperature is increased the pressure required to extrude is reduced. Also, as 
speed is increased, extrusion pressure increases. Resistance to extrusion is directly related to the 
flow stress of the alloy which increases with reducing temperature and increasing strain rate -  
hence our everyday observations with the response of extrusion pressure to both temperature and 
speed.

Within a billet, deformation occurs by a process o f internal shear. The force or extrusion 
pressure to cause the alloy to flow is that which overcomes the internal resistance or flow stress in 
the alloy at the given conditions of temperature and strain rate. The average strain rate depends 
on only two factors, the extrusion ratio and speed. Extrusion ratio is a measure o f the strain 
encountered during extrusion. Strain rate is speed of deformation to any given strain.

Strain rate varies considerably within a billet as the alloy deforms and generates the flow 
pattern to enter the die and form the extruded shape. High localized deformation patterns develop 
within the billet, especially along the dead metal boundaries in both the container and the die. 
Resistance to extrusion depends not only on temperature and speed conditions, but also on 
extrusion ratio and complexity of shape. We know this from experience, but the additional
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resistance simply results because of higher flow stress under higher strain rate conditions. Flow 
stress is in fact a major factor in light metal extrusion, a factor which should be well understood 
by any extruder.

The interesting thing from flow stress data is the dependence of flow stress on both 
temperature and strain rate and how it changes so much with little change in temperature or strain 
rate. This, o f course, influences metal flow through the die.

Extruders have long known that if the die begins a production run at less than billet 
temperature, several billets will usually be run before the temperature completely stabilizes, and 
steady state temperature conditions occur. There will then be a radial temperature gradient in the 
die from the centre to the edge, and also in the container from the top to the bottom which 
influences the die temperature gradients. This must influence how a die behaves and explains 
why product dimensions or kg/m (lbs/ft) vary from the start o f a run to the steady state condition 
that is established after a number of billets. Also, it better explains why, under steady state 
conditions when there is radial gradient, there is so much speed variation and thickness variation 
from center to edge of any profile.

The temperature is less toward the edge of a die, so the flow stress is higher - or in other 
words the resistance to flow is higher. The applied pressure, or specific pressure is constant edge 
to center. So material toward the edge of the die being at a lower temperature, must flow slower 
and at a reduced strain rate to be of equal flow stress to the material flowing faster in the center 
regions. This not totally due to container friction slowing the outer regions down -  it is primarily 
due to temperature gradients, increased localized strain rate due to container friction effects, and 
therefore higher flow stress.

Similarly, the reason die manufacturers open die apertures more in the center, is not just 
to counter die deflection. It is more to balance the lower flow stress encountered in the center 
regions of the die, and resulting higher speed. Certainly, dies deflect, but not enough to close the 
aperture to the extent that our basic die design rules dictate we should open the aperture in the 
center. There's something else that dominates, and that something is clearly flow stress or flow 
resistance differences. Also, thick/thm relationships in dies add complications, where the thicker 
material is essentially at a lower extrusion ratio than the thin - or at a lower strain rate for equal 
speed. But predominately it boils down to an understanding of the effect o f temperature and 
temperature gradients on flow stress.

The first billet die temperature has to be targeted to be at billet temperature, and for 
challenging dies both the die temperature and initial billet temperature are recommended to be set 
higher than would be considered necessary for steady state conditions. The practice of using 
shorter starting billets is not recommended, because of the higher risk of imposing greater stresses 
on the die, and causing damage. But these are start up conditions only, The process will find the 
steady state conditions after a few billets when the stable temperature gradients are established.

We need to set up the steady state conditions and stable temperature gradients as quickly 
as possible, to avoid scrap from the initial billets. Accordingly, the container liner is set at 30C° 
(50F°) below the billet and die temperature. The container plays a critical part in achieving the 
stable thermal gradient in the die.

Good temperature control is a vital step toward balancing the conditions to provide as 
near as possible consistent flow stress at the die face. Whatever the temperature condition, the 
very nature of extrusion will ensure that the alloy will flow at a rate dictated by the combined, 
and localized, effect of temperature and strain rate. The challenge is getting these conditions to 
an optimum to allow highest productivity extrusion and least variation in shape, thickness and 
microstructure. It is not easy, but a better understanding of the role of flow stress will certainly 
help.
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AN AUTOMATED DIE HEATING SYSTEM
Light metal extrusion is by definition an exact science. The laws of physics by which it is bound 
are precise and immutable. The practitioners of this science, however, are not infallible. The 
human factor can never be completely eliminated from the extrusion process while there is yet an 
opportunity for improvement, but it can profitably be minimized. One way this can be done is 
with an automated die heating system which, by employing the technology of digitized robotics, 
expedites the scheduling and heating of the die from the time it arrives from the die shop until it 
is installed on the press. Although the die will be heated and moved in accordance with a 
previously prepared formula, the press operator will continue to have complete control at all 
times, and can make any necessary decisions during every step in the process.

First the die is brought and placed in an empty transporting cradle of the heating system 
by the die handler. The die will remain in this cradle and be moved robotically in the following 
sequence until it is placed in the die slide by the operator. Using a bar code scanner or key punch, 
the die number is entered by the die handler. If there is an existing ‘best y e f production formula, 
it will be activated. If not, an initial formula will be prepared, and the die will be automatically 
moved into the scheduling area. The press operator chooses which die is to be placed in an empty 
die oven. The robot then places the die in the oven where it is heated to the temperature required 
by the formula. When the operator requests the next die to be run, the robot moves the heated die 
from the oven to a heated holding area. Maintaining the temperature o f the heated die while 
it is waiting to be used is critical. If uncontrolled, the die temperature will drop by about 5C° 
(9F°) every minute. If the temperature of the die is allowed to drop significantly, the flow stress 
may increase the breakthrough pressure enough to bend or break the die.

After the die leaves the heated holding area and is deposited next to the press, the 
operator moves the die from its cradle to the die slide using the eye bolt and crane previously 
employed. The automated die heated system requires no change in existing handling equipment

A major benefit of the automated system is the fact that time and temperature of each die 
is monitored and recorded so that whenever the productivity of a die improves, its production 
recipe or ‘best y e f formula can be updated. Once the production formula for a die is entered, 
human error is minimized and the die is held at operating temperature until use. Other benefits 
include operator safety, and a major reduction in the amount of floor space required.

The press operator is still in charge at all times. The automated die heating system, 
however, is a valuable tool that helps him to improve productivity and profit.

THE SINGLE CELL DIE OVEN
It has been determined that in a conventional single cell die oven, heating the die by radiation, the 
amount of time taken to heat the die is not simply a direct function of the mass of the die. Since 
the transfer of energy is by radiation, the amount of time taken to bring the die uniformly to the 
desired temperature depends to a large extent on the amount of surface area that is exposed to 
direct radiant energy.

Typically, a single cell oven has heating elements on 2 sides, and uses electrical energy at 
the rate of 10K.W per hour. If an oven has heating elements on all 4 sides, and during part o f the 
heating cycle uses 20KW per hour, the time to temperature will be reduced by as much as 40%. 
Electrical energy used and therefore operating cost will show a corresponding reduction.

CONCLUSION
The technology used in the extrusion process continues to improve. This improvement will 
inevitably be reflected in productivity and profit
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Alüminyum Geri Dönüşümünde Kullanılan Hammaddeler, Sınıflandırmaları, 
Bu Hammaddelere Uygulanan Ön-İşlemler ve Ergitme İşlemleri

Aluminium Raw Materials, Global Classification and the Pre-Treatment Along with the Melting 
Practices, for Secondary Aluminium Industry

Meriç Bahar
.Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. /  Türkiye

ÖZET

Alüminyum geri dönüşümü sonucu yarı-mamül ve mamüllerin üretimlerinde kullanılan hammaddeleri 
genel olarak, alüminyum içerikli tehlikeli ve tehlikesiz atıklar şeklinde smrflandırabiliriz.
Atık kelimesi, özünde değersiz ve atılmışı tasvir etse de günümüz dünyasında atıkların çok önemli 
birer maddi değere sahip olan hammadde kaynakları olduğu herkes tarafından benimsenmiş bir gerçek 
olmuştur.
Peki bu atıkların madenden çıkartılan bir cevherden farkı yok mu diye sorulursa, elbette ki bu atıkların 
bir dizi ön-işlemler ile zenginleştirme işlemi ve akabinde uygun proses basamaklarında kullanılan 
uygun ekipmanlarla eritilip geri dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bu çalışmamızda alüminyum geri dönüşümünde kullanılan alüminyum içerikli hammaddelerin 
sınıflandırması ve tiplerine uygun ön-işlem basamakları, uygulanan zenginleştirme ve ergitme 
prosesleri ve bu proseslerde kullanılan makine ekipmanlarına ait bilgiler aktarılacaktır.

Anahtar kelimeler; Alüminyum, geri dönüşüm, alüminyum hurda, tehlikeli atık, tehlikesiz atık, atık.

ABSTRACT

The raw materials which are being used to produce semi-products and end-products, can be classified 
as; the hazardous waste and non-hazardous wastes that consist o f aluminium.
The waste, substantially can be described by the some kind of subjects like; worthless and/or thrown. 
But in today’s World, the waste has a quite good reputation with it’s recycable value. If the question 
is; isn’t there no difference between the metal ore and the waste? The answer will be exactly NO, 
without any issue. There has to be some pre-treatments and at theend: thecorrect re-meltingprocess 
steps, in order to gain the molten aluminium.
In this study, we will examine the global classification of the aluminium raw materials, their pre
treatment steps, the suitable machinery parksandmeltingpracticesforsecondary aluminim industry.
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Equipment and Technology for Light Gauge Aluminium Scrap Recycling

Düşük Hacimli Alüminyum Talaş Ergitme Sistem Ekipman! ve Teknolojisi

Richard Starczewski
Pyrotek Meİt Circulation and Recovery Systems /  England

Introduction

With increasing raw material prices for Aluminium scrap, high energy costs and 
restricted capital investment in a challenging world economy, the Aluminium Re-melter 
or Recycler needs to maximise metal yield when re-melting aluminium, to do it in an 
energy efficient way and ideally modernise existing equipment with a minimum of 
investment and disruption to production.

With this objective in mind Pyrotek’s Melt, Circulation and Recovery Group Europe 
(MCR Group), which incorporates both the Metaullics mechanical pump and EMP 
Technologies electromagnetic pump businesses, has a portfolio of equipment designed to 
assist the secondary aluminium recycling and remelt casthouse in todays challenging 
market.

Even on the most challenging reverbatory furnace design or operating practice Pyrotek’s 
MCR Group Europe has experience of integrating a circulation or combined circulation 
and light weight scrap charging system to suit.

Pyrotek continues to develop and improve its’ patented LOTUSS© (LOw TUrbulence 
Scrap Submerging System) in many installations around the world.

The technology features the patented LOTUSS® Vortex design for external charging 
light weight scrap to the furnace. Circulation of the system is provided by either a 
mechanical or electromagnetic pump.

A key focus of the paper will be a review of the historic development of the LOTUSS 
system to current day.

Principals

Since the mid-1990’s Pyrotek’s Metaullics and EMP Technologies have worked to 
perfect and have proven in many installations around the world application of its light 
gauge scrap melting systems.

The key principals for high-recovery and efficient scrap melting are:
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- Rapid submergence of the scrap into hot metal, continuously supplied by a high 
capacity molten metal pump.

- Prevention of direct flame impingement onto the scrap
Continuous melting with automated scrap feed, and uninterrupted by dross removal.

The heart of the technology is the patented LOTUSS® (LOw Turbulence Scrap 
Submerging System) Vortex design used for externally charging light weight scrap to the 
the furnace.

The principal concept of the system when used in combination with a reverbatory 
furnace is the circulation of hot metal by means of a high capacity pump from the hearth 
to a special charging well, then back into the hearth - either directly or through a dross 
settling well.

--------------------------------  ? -------- -------—

Fig. 2 LOTUSS® with EMP pump

The circulation of the system is provided by either a mechanical molten metal pump in a 
sidewell furnace or by the electromagnetic pump as illustrated above in the figures l and 
2 respectively.

The systems are capable of furnace applications typically from 5 to 150 metric tonnes, 
mass flows of up to 20 tonnes/minute and scrap charge rates up to 3 5 tonnes/hr. Since its 
introduction in 1997, many LOTUSS systems have been installed in aluminum 
casthouses, recycling operations, wheel plants, and large foundries with many commonly 
achieving metal recoveries above 96%.

In casthouses with captive downstream processing there may be a readily available 
supply of light weight process scrap such as scalper chips, edge trim and saw chips.

Typically the aluminum recycler has available a variety of scrap types which can be 
utilised to produce secondary alloy. While light gauge scrap is usually less expensive to 
purchase, often by a wide margin, it presents operational challenges which may offset the 
low purchase price.
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in both cases the LOTUSS® system aids the melting of scalper chips, edge trim, saw 
chips, turnings, borings, UBC and other light scrap while achieving high recovery rates, 
excellent production rates and low energy consumption. The system’s design feature 
rapid scrap submergence to minimise melt loss and strong circulation of molten metal 
within the furnace to enhance production rates and energy efficiency,

Why Use Scrap Submergence System?

Many aluminium re-melters recyclers need to efficiently melt low density, light gauge 
scrap e.g. UBC, chips, turnings, borings shredded scrap etc... .

These materials:

• Can be difficult to melt with conventional techniques
• Have a large surface area to weight ratio (or low bulk density) and when they are 

put in a furnace they will tend to float
° In combination with high furnace temperatures, oxidising atmoshere and in some 

cases direct flame impingement they may bum and oxidise reducing the amount 
of aluminium that can be recovered

• If quickly submerged in the molten aluminium bath will melt more rapidly 
achieving better metal yield/recovery.

• if  continuously melted via a submergence system can imp generate improved 
furnace melting efficiency and thermal performance (door closed operation).

• Should be charged at rates to provide the maximum permissible charge rate (this 
defined as “a constant feed rate which maintains a constant bath temperature on 
high fire”)

Economics

Use of either of the above systems can result in very attractive economic returns for the 
user. Summarised below are the typical economic returns that can be conservatively 
expected based on the experience of many users:

Higher production 10 to 20%
Lower energy usage/kg 10%
Higher yield 3-4%
Longer refractory life 25%

History and Developments

To meet the needs of the aluminium re-melter recycler looking for optimum melting of 
light gauge scrap Pyrotek has made continual development of its submergence 
technology to reach todays proven LOTUSS® Designs. Following is a brief review of the 
key developments:
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SAMS

This development began in the mid 1980’s with Metaullics patented Scrap Aluminium 
Melting System SAMS as illustrated in figure 3. The SAMS System had the following 
features:

* It was usually located in its own “charge” section of the furnace sidewell
• It utilised a square vortex design generating a strong downward action in the 

metal to submerge the charge
• It had a vortexer and shaft machined from high quality graphite with enhanced 

oxidation resistance
* The vortexer operating speed was selected to achieve rapid submergence while 

minimising oxidation, air ingestion and dross to provide high metal recovery
* A Metaullics molten metal pump, in it’s own section, was used to provide a 

continuous supply of hot metal from the furnace to the charging well for melting
• A third downstream well allowed the oxide skins from the charged aluminium 

scrap to float to the surface where it could be fluxed and removed
• SAMS was superseded by LOTUSS which proved to be more efficient and less 

costly to buy and operate the last SAMS System was sold in 2000
* The last operating SAMS located in Japan was replaced with a LOTUSS System 

earlier this year

Fig. 3 Scrap Aluminium Melting System SAMS®

EMP Chargewell Standard Baffle

In parallel EMP Technologies was actively developing and promoting it’s own patented 
submergence system introducing in 1992 the EMP Chargewell with Standard Baffle as 
illustrated in figure 4, which had the following features:

• The fabricated steel and refractory submergence chamber (chargewell) was 
attached to a furnace via ceramic tubes.

• Metal circulation to the chargewell was provided by an in line EMP 
Electromagnetic tube pump

• The system was initially developed as an “In-House” recycling system by 
Cookson Aluminium, but following a 5 year ‘development curve’ it was released 
to the market.

• Approximately 40 systems have been installed, some are still in operation today, 
although many have subsequently been converted to the new LOTUSS design.
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Fig. 4 EMP System Chargewell Standard Baffle 

LOw TUrbulence Scrap Submergence LOTUSS®

The Metaullics Patented LOTUSS® design takes it’s name from LOw TUrbulence Scrap 
Submergence. The first LOTUSS® system was introduced in USA in 1996 and in 1998 
further refined to arrive at today’s current design. The LOTUSS was adopted by EMP in 
2002 when the companies merged. The LOTUSS® as illustrated in figure 5 has the 
following features:

• A centre discharge generating a stable vortex that doesn't need continual 
adjustment for furnace metal depth

• The Vortex is a natural free vortex with a deep V-shape (e.g. drain, sink etc....)
• The angular momentum remains constant
• Fluid rotation increases moving towards the center
• Minimises oxide skin growth by limiting exposure to hot air and products of 

combustion, uickly submerging and wetting the scrap
• Provides mechanical force (shear) to break up the existing oxide layer at the 

moment the scrap melts
• The metal flow to generate the vortex is provided by either a Metaullics 

mechanical or EMP pump
• To date more than 150 LOTUSS® systems have been supplied in over 30 

countries world wide

Fig. 5 LOw TUrbulence Scrap Submergence LOTUSS® Vortex 

LOTUSS® “Hybrid” for EMP “Dry Hearth” Operations
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The LOTUSS® was adapted to the Hybrid” design for use on dry hearth and heeled 
furnaces with the EMP System first introduced in 2007. It provided improved operation 
for dry hearth and low metal level furnace operations. The “Hybrid” design allowed a 
metal flow to be achieved at an earlier stage in the melting cycle compared to the 
Standard LOTUSS® while still providing submergence later in the cycle and has been 
installed on 20 furnaces to date. The LOTUSS® “Hybrid” designs is illustrated in Figure 
6 below.

Fig. 6 LOTUSS® Hybrid Vortex

A comparison between the LOTUSS® and “Hybrid designs is illustrated in Figure 7 
below.

Fig. 7 Comparison between the LOTUSS® and “Hybrid designs

The system is always started with the pump in the reverse condition a feature unique to 
the electromagnetic pump technology employed by the EMP system.

When metal enters the return leg it is now able to flow directly to the pump leg tube 
immediately priming the pump. When the pump leg is approximately 50% full the pump 
will begin moving metal through the system. The earlier the metal starts to circulate the 
less likely to freeze metal in the pump.

Advantages resulting from the design modification included the following:
* Metal is not dormant in the pump during the start-up phase and risk of freezing is 

dramatically reduced.
* The system is much more operator friendly and provides a much wider margin for 

operator error.
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• When the pump is switched to forward the vortex is formed 

LOTUSS® “Keyhole”

Although the Standard LOTUSS® and LOTUSS® “Hybrid” systems complimented each 
other well, the market started to request the ability to circulate larger furnaces, requiring 
very high flow rates, yet still achieve high submergence rates into the LOTUSS® vortex 
and in addition still operate at low metal levels or as a dry hearth.

These high flows 1 5 -2 0  metric /minute presented some challenges :

• For the ‘Standard’ LOTUSS® vortex running at very high metal flow rates can 
develop a very deep vortex which ingests air potentially leading to dross 
generation.

• For the ‘Hybrid’ LOTUSS® vortex running at very high flow rates the vortex 
was not as deep but generated reduced rates of submergence particularly when 
the furnace had high a metal level towards the end of a cycle.

The Pyrotek MCR team now needed to work on a completely new LOTUSS® design.
The brief to develop a design that combined the benefits of both the ‘Standard’ and the 
‘Hybrid’ LOTUSS’s, enabling flow early in the furnace melt cycle but with an improved 
submergence generated by a deeper vortex.

Following extensive fluid and 3 dimensional modelling it was identified that the best 
solution was a ‘Standard’ LOTUSS® design with vertical keyhole slot as shown in figure 8.

Fig. 8 LOTUSS® Keyhole design

The resulting patented LOTUSS “Keyhole” design is optimised for use on both dry 
hearth and heeled furnaces and was first furnace tested in 2011 and is already operating 
on 4 furnaces. To date with data charging up to 10 metric tonnes/hour, 10 more 
installations due to install within next 12months. The Keyhole design is retrofitable to 
existing EMP Systems and it is anticipated can also be incorporated into mechanical 
pump systems.

The Key benefits of the “Keyhole” design are th a t:
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As the pump starts up in reverse, as illustrated in figure 9, it enables a liquid metal 
connection between the EMP pump and return tubes immediately as metal enters the 
EMP chargewell at the start of the melt cycle, for easier start up and dry hearth operation

Fig. 9 LOTUSS® Keyhole reverse flow Fig. 10 LOTUSS® Keyhole forward flow

In forward direction, as illustrated in figure 10 the flow of metal into the “keyhole” 
causes the base of the vortex to be sealed reducing the risk of oxygen ingress into the 
liquid metal through a deep vortex which would generate dross. The result being that 
much higher sustained metal flows can be achieved to circulate larger furnaces, while at 
the same time maximise the volume of scrap that can be submerged

Summary

In conclusion the integration of a scrap submergence system to a reverbatory furnace for 
the melting of light gauge scrap and alloys will bring significant benefits.

The primary benefits resulting from the application of forced circulation in aluminium 
melting furnaces are well documented and known and these include:

* Reduced melt cycle time
* Metal homogeneity - chemical and temperature
* Dross reduction
* Energy reduction

There are however significant secondary benefits resulting from application of 
submergence system including:

* Scrap feed flexibility -  continuous charging for optimum efficiency
* Scrap submergence -  Improved metal yield of raw material
* Alloying - Improved metal yield and reduced cycle time
* Operational efficiency (sampling etc.)
* Door closed operation

Richard Starczewski
Systems Sales Director EMEA
Pyrotek Melt Circulation and Recovery Systems
EMP Technologies Limited
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Multiple Scrap Melting in the Hybrid Tilting Rotary Furnace
Hibrid Devriiebilir D öner Fırınlarda Çeşidi Alüminyum Hurdaların Hrgitilnıesi

Peter Kalkusch
KMF Masdîincnfabrikun GmbH / Austria

Facts and Figures

±  1

D Established 1874 
a 5th generation family run company 
■ Legal status: GmbH (Ltd.) 
a Markets: 90% international, 10% national 
s 85 employees

I; J .

^Production area 12.000m2 
a Storage area 27.000m2 
H Manufacturing capacity 100.000 h/a 
a 601 crane and lifting capacity 
aiSO 9001 certificated

Tilting Rotary 
Furnaces 

„MASTERmax“ for 
Aluminium Recycling

Business Activities
Recycling Furnaces Mills & G rinders

/ ,,

Stirr ball mills and 
hydro classifiers for 
various industrial 
minerals

Ffleece applicators 
„FLEECEmax“ for 

profiled sheet metals, 
contract manufacturing

Special M achinery Engineering & Construction

Construction 
Layouting 
FËM Calculation 
Design
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Europe
B Andritz (A)
“ Agip (I)
B ALU8LOCK (H)
“ Arcelor M ittal (F)
“ Cincinnati {A)
B Corus (UK)
B Engel (A) 
a Euroclad (UK) 
a Global Hydro Energy (A)
B Hobas(A)
-JAKE(D)
■ Kone Cranes (Fin)
B Kofem (Hungary)
H Lindner Recyclingtechnik (A)
■ Samesor (Fin)
H Hobas (CH)

Customer Profile

a Maerz Ofenbau (CH) 
a Mitsubishi (D)
H Omya (CH) 
b Plannja (Dli)
B Rheinfelden Alloys (0) 
B RHI (A)
■ Salvagnini (A) 
a Siemens VAI (A) 
a SMS (D) 
a Daniel! (1)
" Heraklith (A)
- CoreAL (ES)
B Lenzing (A) 
a Polysius (D)

Africa/Asia /  M iddle East
B Mondi Paper (South Africa)
■ Mitsui (JP)
a TAHA (Bahrain)
B Kilsçlar (Turkey) 
a Rio Tinto (NZ) 
a Axayya Alloys (India)
■ LCP Building (Singapore)

Standards of aluminium market scrap recycling

i Clean or contaminated primary scrap

■ Organics < 10%, non metallic impurities < 1%

• Preferred furnaces: Single or multi chamber reverb a tory furnaces without use oft salt 

Capacities 25-135 t, energy consumption <100 ~ 17S0 fcWh/t

i Chips & foil

Chip processing generally requested

> Preferred furnaces: Fixed axis rotary furnaces with wet sait process 

Capacities 20 -  200 t, energy consumption 8S0 -  1750 kWh/t, or

• Reverbatory furnaces with vortex and pump, without use oft salt.

Capacities 20 - 13S t, energy consumption 850-1750 kWh/t plus energy for chip drying

• induction furnaces for chips.

Capacities up to 10 t, energy consumption 700 -  9S0 kWh/t plus energy for chip drying

a Oxidized, organically and with foreign matter contaminated scrap

■ Preferred furnaces: Conventional tilting rotary furnaces with reduced or low salt process for ali those scraps 

Capacities: 2 “ 251, energy consumption 250- 700 kWh/t

• Sidewell or vortex reverbatory furnaces in connection with shredder and decoater for UBCs

Capacities depending on system, energy consumption > 1500 kWh/t plus approx, 600 kw connected electric power
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KMF approach with hybrid tilting rotary furnace

• Design o f a universal smelting furnace fo r most market scaps

- Horizontal or inclined melting position fo r liquid slag or low salt, dry slag process to  combine 

FARF and TRF positive features

* High ratio o f total to  useful furnace volume fo r controled melting of cheap scrap w ith high 

organic contamination

* No flame contact w ith charge and controled atmosphere fo r high yield

• Energy consumption only 250 to 400 kW h/t input

■ Scrap data base, salt factor calculation and to ta l process control for repeatable results of 

melting cycle

» Real time weighing system with unique precision fo r immediate materials balance after each

___díame_______________________________________________________________

Range of application

» Classic application is the AISi9Cu alloy as well as other pressure diecasting alloys.
■ Only recently also special weldable alloys, alloys with high dimensional accuracy w ithout 

heat treatment and other special alloys are manufactured in the hybrid TRF as well.
» The aluminium industry on the other hand considered fo r decades wrought alloys to be 

manufactured from primary metal, in house scrap and clean, well sorted old primary 
industrial scrap only.

» However it is not necessary, that scrap fo r wrought alloys has to  be clean and free from 
organics and other non metallic impurities, when there is a furnace like the hybrid TRF 
available, which effectively removes them during smelting.

* Shrinking margins in the aluminium industry make it kind of mandatory to  reduce 
manufacturing costs by the use contaminated market scraps and dross instead of high grade 
primary scrap.

* The closer tolerances of wrought alloys o f course demand good scrap sourcing, sampling, 
sorting and melt control to achieve the economic advantage. KMF supports its customers 
w ith technological packages up to production supervision.
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Cost driven change in scrap mix
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Hybrid Tilting Rotary Furnace MAS! ERmax 
with Maximized Recycling Efficiency

* Most innovative technology available

* Modular capacity range from 6 t to 25 t

* Tillable from -8° up to +25°

a- "" i

' ................. : ^

Turn-Key plants including holding furnaces, ingot 
casting machines, dust filters, chip processing units, 

launder and heaters

Counterflow MASTERmax Furnace

durum  | Session: Gen Donusum ve Surdurulebihf'hk i f  Aluminium Recycling and Sustainability MB ALUS’06



ALÜS’06 6. Aluminyum Sempoi*yurnu - 6th Aluminium Symposium 2013 Istanbul

MASTERmax Cycle
Quick charging Economic melting

Filling

■ . 'u j L

V v  ■

G^.- W-V- - . ' ' “ •.•'"•• 'r -=

Scrap
Slag discharging

Easy tapping 
with rear end 
valve

BATCHmax -  Charging Machine

0 Turning, low noise charging box 

a Mimimized charging time (appr. 60s) 

■ Uniform distribution of scrap in the 

furnace
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BATCHmax filling station

r

Filling position Charging/stand by position

Efficient Tapping and Cleaning
Excellent phase separation due 
to tapping valve at the rear end

r
■ m m m
IM

Process slag is discharged 
through furnace door
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Design, Construction and Installing of Turn-Key Recycling Cast Houses

■ Ï B Scrap boxes
E Sample crucible
0 MASTERmax TRF
e Holding furnace

mÆSÊÈKÊê a Connecting Launders
a Filter Plants
H Crucible for liquid transportation

f| ï r P Î  1 8 Ingot casting machine
MîteiyL * t XÖ#'#İ I s Accessories

a%y Şpllll

Summary oft MASTERmax benefits

» Rugged design and high furnace chamber ratio for controlled melting of organically 
contaminated scraps with up to 8% organics over all.

* Flexible operation either horizontally with the liquid slag process, or with inclined axis up to 
8° for the low salt, dry slag process.

- Counter (reverse) flow combustion system for optimum energy efficiency and maximum 
combustion of hydrocarbons within the furnace, assisted by optional oxygen injection.

- Real time weighing system with unique precision for immediate materials balance after each 
charge.

* Tapping with closed furnace door by rear valve for positive slag and metal phase separation.
- Unique melt processor MELTmax with scrap data base, salt factor calculation and total 

process control for repeatable results.
■ Compliance with EC emission laws in connection with a suitable bag filter unit.
* Higher yield and lower salt additions.
■ Automatic operation possible with permanent PLC process control and display of ail 

parameters.
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UBC with MASTERmax

Chips with 5% moisture with MASTERmax
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Contaminated old and new market scrap with MASTERmax
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12 t  MASTERmax, Czech Republic 9 t MASTERmax, Germany 5 t MASTERmax, India
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3105 Alüminyum Levhaların Geri Dönüşümünde Metal Kalitesinin İncelenmesi
Quality Assessment oi Recycled 3105 Aluminum Sheets

Derya Dışpmar1, Anne Kvithyld2, Arne Nordmark2
'İstanbul üniversitesi, -SINTBF Materials and Chemistry ■ Türkiye, Norway

■e

Ö Z E T

Alüminyumun ergitilmesi sırasında karşılaşılan problemlerden birisi de yüzeyde oluşan oksitlerdir. Bu çalışmada, 3015 
alüminyum alaşımı üretimi sırasında işlem görmemiş, anodize edilmiş ve yüzey boyası yapılmış alüminum levhalardan geri 
kazanım çalışmaları ve verim oranları araştırılmıştır. Ergitme sonrası sıvı metalden vakum altında katılaşma testi numuneleri 
alınarak, bifilm indeksi kullanılarak sıvı metal kalitesi tespit edilmiştir. Aynı zamanda kum kalıptan hazırlanan 3-nokta eğme ve 
çekme testi numuneleri üretilerek, mekanik özelliklerin etkisi de incelenmiştir. İşlem görmemiş levhalarda geri dönüşüm oranı 
yüksek iken, boyanmış levhalarda ciddi metal kayıplan görülmüştür. Buna rağmen, döküm kalitelerinde bağlı olarak benzer 
mekanik Özellikler elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Geri dönüşüm, alüminyum, metal kalitesi, mekanik özellikler, bifilm indeks.

A B STR A C T

One of the serious problems during re me Ring of aluminium is the presence of surface oxide including coating. In this 
work, a wrought and a cast alloy were selected and subjected to remelting experiments. 3105 wrought alloy sheets 
with three surface treatments; (i) before anodising, (ii) between anodising and coating and (iii) after coating, was 
investigated. The bifilm index was measured as a measure of metal quality; 3-point bending and tensile testing 
samples were collected for mechanical testing. A good correlation between the mechanical properties and the bifilm 
index was found. For the surface treated sheet skimming reduces the bifilm index. After skimming the melt in (i), (ii) 
and (iii) have the same quality, that is a comparable bifilm index and mechanical properties. However, the bifilm 
index of the cast alloy decreased after remelting three times, thus decreasing the quality.

Keywords: Recycle, aluminium, metal quality, mechanical properties, re me! ting, bifilm index.

L GİRİŞ
Çevre faktörleri, artan enerji maliyetleri ve doğal kaynakların korunması gibi konuların 
güncelliğinden yola çıkılarak geri dönüşüm konularında oldukça artan çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Alüminyum konusunda bilinen en klasik gerçeklerden birisi de, primer alüminyuma 
göre sekonder alüminyum üretiminde %95 daha düşük enerji kullanılmasıdır. Günümüzde, dünya 
alüminyum tüketiminin üçte biri geri dönüşüm olarak kullanılmaktadır. Ancak sekonder 
alüminyumun kalitesi konusunda halen büyük tartışmalar yer almaktadır.

Ergitme işlemleri sırasındaki problemlerden birisi de, hurda yüzeyindeki kirliliklerin yanısıra 
yüzeyde var olan oksit yapısıdır. Döküm prosesleri sırasındaki curuf olarak kaydedilen kayıplar
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%10 civarlarıııdadır [1-4]. Aynı zamanda, kalıp dolumu sırasındaki türbülans yüzünden de metal 
kayıpları daha da artış göstermektedir [5-7]. Ergitme şartlarına göre, zamana bağlı olarak sıvı 
metal yüzeyindeki oksit kalınlığı artacaktır [8-12], Dolayısıyla, geri dönüşüm (veya yeniden 
ergitme) sırasında ekstra önem göstermek gerekecektir.

Niyahi ürünün kalitesi Önemli olduğundan dolayı, bu çalışmada, alüminyum levhaların geri 
dönüşümü sırasında bir seri deneyler yapılmıştır. Sıvı metal kalitesini ölçmek için de vakum 
altında katılaşma testi kullanılarak bifilm indeksi [13] hesaplamaları yapılmıştır. Aynı zamanda 
mekanik testler ile döküm kalitesi arasındaki farklar incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada Hydro Alüminyum (Norveç’ten tedarik edilen 0.5 mm kalmlığıdaki 3015 levhaları 
kullanılmıştır. Alaşımın bileşimi Tablo l ’de verilmiştir. Levhalar, üretim kademesinde anodize 
edildikeıı sonra boyama işlemine tabi tutulmaktadır. Numune alımı, her bir adımdan olmak üzere
(i) işlem görmemiş, (ii) anodize olmuş, ve (iii) boyanmış olmak üzere 3 kısımdan yapılmıştır. 
Yüzeyde oluşan oksit kalınları SEM ve TEM cihazları ile hesaplanmıştır.

Tablo 1. Deneylerde kullanılan 3105 levhaların kimyasal bileşimi

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Al
0.53 0.58 0.20 0.68 0.34 0.02 0.01 0.23 0.01 0.02 rem.

Numuneler 6 kg’lık SiC potalarda 720°C,de indüksiyon fırınında ergitme yapılmıştır. Döküm 
öncesi 10 adet vakum altında katılaşma testi numunesi 100 mbar’da katılaşmak üzere alınmıştır 
(Şekil 1) ve bifilm indeksleri hesaplanmıştır. 10 adet silindirik numune çekte testi için ve 10 adet 
plaka şeklinde numuneler 3 nokta eğme testi için kullanılmıştır (Şekil 2).

Şekil 1. Reçine bağlı kum kalıplara dökümü yapılmış 
vakum altında katılaşma testi numune boyutları
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Şekil 2 . Çekme numunesi üretmek için kullanılan kum kalıbın boyutları

3. BULGULAR
Üretim hattı boyunca alman 0.5 kalınlığındaki numunelerde oksit tabakası kalınlıkları 
ölçülmüştür ve sonuçlar aşağıda özetlenmiştir (Şekil 3):

(i) İşlem görmemiş numune: 10 nm alüminyum oksit tabakası
(ii) Aııodize edilmiş numune: 200 nm alüminyum oksit tabakası
(iii) Boyanmış numune: her iki yüzeyde ortalama 2.2-3 (im

1 fim
Şekil 3: Anodize olmuş numunede oksit tabakası 

3.1 Geri dönüşüm oranları
6 kg olarak ergitilen numunelerde başlangıç malzeme miktarı ve arta çıkan curufun alınmasından 
sonra geriye kalan malzemenin ölçümü olarak hesaplanan geri dönüşüm oranlan Şekil 4Me 
verilmiştir.
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Şekil 4: Geri dönüşüm oranlan:

(i) işlem görmemiş, (İi) anodıze olmıış ve (üi) boyanmış

3.2 Yüzey curufunun alınması ve etkisi
Ergitme işlemleri tamamlandıktan sonra, 10 adet vakum altında katılaşma testi numunesi alımı 
yapılmıştır. Yüzeyde oluşan curuftm etkisini görmek amacıyla, ilk iki numune, curuf alımı 
yapılmadan alınmıştır. Özellikle anozide ve boyanmış levhaların yüzeyinde oluşan cüruflardan 
numune alımı yapıldığı zaman sıvı metal kalitesinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bu 
beklenen sonuç, sayısal olarak bifılm indeksi ile Şekil 5’te gösterilmiştir. Numunelerin kesit 
görüntüleri ve porozite miktarları da Şekil 6’da verilmiştir.

O before skimming after ıkımtomE Smın

♦ +

10 min İS m

Şekil 5: Yüzey oksitin sıvı metal kalitesine etkisi
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...... .. '

(a) (b)
Şekil 6: Vakum altında katılaşma testi numuneleri kesit görüntüsü 

(a) curuf öncesi, (b) curuf sonrası

3.3 Döküm kalitesi
Üretim hattında üç farklı kademeden alınıp, ergitilen levhalardan alman numuneler ile yapılan 
döküm kalitesi değişimi Şekil 7’de verilmiştir. Görüldüğü gibi, her üç numunenin de (işlem 
görmemiş, anodize olmuş, boyanmış) bifılm indeks değerleri 10 ile 15 mm arasında birbirine 
oldukça yakın olarak çıkmıştır. Dispinar [13] yaptığı çalışmalarda bifüm indeks skalası 
oluşturmuştur ve 0-10 mm arası yüksek kalite, 10-50 mm arası orta kalite ve 50 mm ve üzeri 
değerlerin ise kötü kalite olduğunu İleri sürmüştür. Bu durumda 3 farklı şarttaki numunelerin 
döküm kalitelerinin hemen hemen birbirlerine yakın olduğu sonucuna varılmaktadır.

30

t  ÎO £
£  15

1 -  } 1
5

O 1
in £0 cni)

Şekil 7: Numunelerin sıvı metal kalitesi değerleri değişimi 
(i) işlem görmemiş, (ii) anodize olmuş ve (iii) boyanmış

3.4 Mekanik testler
Şekil T  de verilen kum kalıba dökülerek üretilen silindirik parçalar standartlara uygun olarak 
işlendikten sonra çekme testine tabi tutulmuşlardır. Numunelerin maksimum çekme mukavemeti 
ve kopma uzamaları hesaplanmıştır ve Şekil 8’de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, çekme 
testi sonuçlan arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Tüm numunelerin (işlem görmemiş, 
anodize olmuş, boyanmış) hem maksimum çekme gerilmeleri hem de kopma uzamaları birbirine 
yakın olduğu görülmüştür. Sadece 3-nokta eğme mukavemeti değerlerinde boyanmış
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numunelerde bir miktar düşüş göze çarpmaktadır. Ancak genel olarak değerler 280 ile 300 MPa 
arasında olduğu düşünülecek olursa, bu değişikliğin çok da yüksek olmadığı görülmektedir.

tso
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♦

1
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(C)
Şekil 8: Mekanik test sonuçları 

(a) maksimum çekme gerilmesi, (b) kopma uzaması,
(c) 3-nokta eğme testi

4. TARTIŞMA
Deneyler sırasında elde edilen sonuçlar arasında ilginç olarak göze çarpan ilk analizlerden birisi 
de işlem görmemiş, anodize olmuş ve boyalı olan numunelerin yeniden ergitilmesi sonrasında 
elde edilen döküm kalitesi değerlerinin (bifilm indeks) birbirine çok yakın olmasıdır (Şekil 7). 
Aslında, anodize olmuş ve boyanmış levhalarda oksit tabakasının yapışma bağlı olarak döküm 
kalitesinin düşük (yani bifilm indeks yüksek) olması bekleniyordu. Fakat, her üç farklı yapıdaki 
levhaların mekanik Özellikleri birbirine yakın çıkmıştır.
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Bunun nedeni, ergitme yöntemiyle ilişkilidir. Şekil 9’da görüldüğü gibi, levhalar pota içerisine 
dik olacak şekilde sıkıştırılarak ergitme işlemine tabi tutulmuşlardır. Fırın sıcaklığının artması ile 
birlikte levhalar rijit yapısını korumuştur ve ergime ile birlikte sıvı metal akarak potanın dibinde 
toplanmaya başlamıştır. Sonuç olarak, yüzeyde var olan oksit, cüruf olarak yüzeye çıkarken, sıvı 
metal aşağıda toplanmıştır. Bu durum şematik olarak Şekil 10'da gösterilmiştir.

Şekil 9. (a) Numunelerin fırına şarj edilmesi 
(b) Ergimenin tamamlanması ile yüzeyde biriken curuf

Bu sonuçlar, Şekil 5’te verilen yüzey cürufun bifılm İndeksine etkisinin, cüruf alınmadan önce 
yüksek, cüruf alındıktan sonra ise sabit ve düşük kalmasının bulgusunu da desteklemektedir.

(a) (b)

(c)
Şekil 10, Ergime prosesinin şematik gösterimi:

(a) numunelerin potaya şaıj edilmesi 
(b) ergimenin başlaması, (c) ergime sonrası curuf ve sıvı metal ayrımı

Ergitme sonrası geriye kalan sıvı metalin döküm kalitesi ve mekanik özelliklerinin benzer 
olmasının yanı sıra, bu çalışmada yüzey oksidinin en önemli etkisinin geri dönüşüm oranında 
olduğu görülmüştür. Şekil 4’te verildiği gibi, geri dönüşüm oranları işlem görmemiş, anodize 
olmuş ve boyalı numuneler için sırasıyla %96, %90 ve %70 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla 
yüzey işlemi görmüş malzemelerin metal kaybı en yüksek olarak ortaya çıkmıştır.
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5.SONUÇLAR
Genel sonuç olarak, bifılm indeks ile döküm kalitesi sayısal olarak belnienebilmektedir ve bifılm 
indeks ile mekanik özellikler arasında lineere yakın bir ilişki vardır.

Ergitme koşullarına bağlı olarak levhaların potaya yerleştirilme şekli, döküm kalitesini ve cüruf 
oranını etkiler.

Yüzey işlemi görmüş levhalarda metal kayıpları yüksektir. Boyalı yüzeyli levhalardaki kayıplar, 
anodize olmuşlara oranla daha yüksektir.

Teşekkürler

Finansal desteğinden dolayı SINTEF’e, malzeme tedarikleri için Hydro Aluminum Norge ve Leif 
Ivar Koksvik’e teşekkür ederiz.
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A Simplified Method of Determining the Type of AlTiB Grain Refiners in 
Different Aluminium Casting Processes

Farklı Döküm Proseslerine Uygun AlTiB Tane İnceltici Seçimi için Basit Bir Yöntem
Henk van der Laaıı 

KBM AITELIPS B.V. /  Nederland

e.................... .................................— --- ------------------------------------- —-------------------------------------•

ABSTRACT

The grain refining mechanism by AlTiB grain refiners in molten aluminium is a well-kept secret* 
Throughout the years different theories have been developed. By simplifying the mechanism it 
is possible to get a good understanding of choosing the proper grain refiner for a specific casting 
application.

The grain refining mechanism is believed to consist of three different characteristics: 
-nucléation on foreign particles like TiB2 andTiC , hereafter to be called as the TiB, effect, 
-support from a local peritectic reaction to take place around TiB2 particles:Al + TiAl3-r [Ti] + " 
-growth restriction of grains caused by the presence of dissolved titanium in the melt, also 
known as the constitutional effect. Both the local peritectic reaction and the growth restriction 
effect will be summarized hereafter as the TiAl3 effect.

By analysing addition rates of different types of AlTiB grain refiners under different casting 
circumstances in conjunction with above simplified description of the grain refining mechanism, 
a good method appears for choosing the appropriate type of grain refiner.

ALUS’06 ! Otunum S Session: Alüminyum Dokum Teknolojisen // Technologies of Aluminium Casting



013 İstanbul 6. Alüminyum Sempozyumu ■ 6th Aluminium Symposium • ALUS’06--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------
Grain Refinement Mechanism of A1Tİ5B1 Master Alloy on the High Pressure 

Die Casting of DIN 226 (AlSi8Cu3Fe) Aluminum Alloys
AİTİ5B1 Master Alaşımının DIN 226 (AlSiHCupPe) Alüminyum A! as mı larnın Yüksele Basındı 

Kokil Kalıba Dökümünde Tane inceltme Mekanizması

Ceyhun Yapıcı, Ahmet Turan, Onuralp Yücel
İstanbul Teknik Üniversitesi /  Türkiye

ABSTRACT

In recent years, several mechanisms have been suggested to explain the formation of fine grains 
during grain refinement process. All conducted studies indicate that TiBo and AhTi particles 
create nucleus zones in molten metal. In this study, offering an exact explanation for the grain 
refinement mechanism was purposed by using Electron Probe Micro Analysis (EPMA) technique 
for a comprehensive investigation of grain boundaries in terms of elemental distribution. DIN 
226 high pressure die casting (HPDC) aluminum alloy was employed as the matrix system. 0.2 
%, 0,4 % and 0.6 % A1T15B1 (by wt.) which is a common grain refiner master alloy was added to 
the smelting charge and samples were taken with different durations. Hardness and grain size 
tests were preformed on these samples, moreover EPMA is used for the characterization of grains 
and grain boundaries for elementel distrubiton.

Keywords: AlTi5BI, aluminum, grain refinement, high pressure die casting.

ÖZET

Son zamanlarda tane inceltme prosesinde ince tanelerin oluşumunu açıklayan birçok mekanizma 
Önerilmiştir. Bu konuda tiim yürütülen çalışmalar, TiB2 ve AbTi partiküllerinin ergimiş metal 
içerisinde çekirdekleşme bölgeleri yarattığını göstermektedir. Bu çalışmada, tane sınırlarındaki 
elementel dağılımın detaylı bir incelemesi için Elektron Prob Mikro Analizörü (EPMA) 
kullanılarak oluşan tane inceltme mekanizmasının tam olarak açıklanabilmesi amaçlanmıştır. 
Matris sistem olarak DİN 226 yüksek basınçlı kokil kalıba döküm alaşımı kullanılmıştır. Yaygın 
olarak kullanılan bir tane inceltici olan AITİ5B1, ağırlıkça % 0,2, % 0,4 ve % 0,6 oranlarında 
ergimiş şarja ilave edilmiş ve artan sürede numuneler alınmıştır. Sertlik ve tane boyutu analizleri 
ile numuneler karakterize edilmiş, tane sınırlarında ve tane içlerindeki elementel dağılımlar 
EPMA cihazı İle karakterize edilmiştir.

Anahtar kelimeler: A1Tİ5B1, alüminyum, tane inceltme, yüksek basınçlı kokil kalıba döküm.

1. INTRODUCTION

Aluminum casting industry rapidly increases day by day on need basis. Light metal use spreads 
particularly on automotive industry as a result of strength and light vehicle requirements with 
rapid consumption of energy sources and rising of environmental awareness. For material-axis 
solutions, aluminum is the most important material to investigate the use of non-ferrous materials
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for some applications (aesthetic, load bearing parts), however for many applications, load-bearing 
and strength performance of the desired components are not enough yet [1-4].

Chemical grain refiners based on Al-Ti-B are widely used in aluminum cast houses and foundries 
worldwide. They have a key role for improving cast house productivity, allowing faster DC ingot 
casting speeds, resistance to hot-cracking as well as improving surface finish and mechanical 
properties. For many years, the range of grain refiners was mostly limited to three compositions 
based on Al-Ti-B system; namely Al-5%Ti-l%B, Al-3%Ti-l%B and Al-5%Ti-0.2%B. Al-5%Ti- 
1%B is the most popular composition due to its high refining potency [5, 6].

Grain refinement mechanism of AlTiSBl master alloys is usually explained by using three 
different theories comprising Boride Theory, Peritectic Hulk Theory and Hyper Nucleation 
Theory. Boride Theory claims that insoluble TiB2 particles create heterogeneous nucleation zones 
and make the grains fine in aluminum alloy. Peritectic Hulk Theory explains the mechanism 
through partially dissolved T1AI3 particles and surrounding TiB2 particles to prevent fully 
dissolving. Hyper Nucleation Theory, in opposition to hulk theory, argues that TiB2 particles are 
surrounded by TiAf particles and so heterogeneous nucleation zones occur [7-9],

In this study, an industrial scale cold chamber and horizontal HPDC machine was used for the 
experiments. 0.2 %, 0.4 % and 0.6 % of AlTi5Bl master alloy by weight were added to molten 
DIN 226 aluminum bath in the degassing stage of HPDC process. Used metal die was in the form 
of automotive alternator cover. After degassing and master alloy addition, molten aluminum was 
immediately charged to HPDC machine. Samples were taken from casted alternator covers by 
increasing time till 63ltl minute to observe effective duration. Electron probe micro analysis 
(EPMA), grain size calculation and micro hardness test were used to understand the effect of 
master alloy on grain refinement operation.

2. EXPERIMENTAL STUDIES

This study was conducted to understand the effect of AlTiSBl master alloy as grain refiner on the 
HPDC of DIN 226 aluminum alloy. The quantitative analysis of DIN 226 is given in Table I. The 
experiments were performed by using an industrial scale HPDC machine which exists in Qelikel 
Aluminyum A.$.. 0.2 %, 0.4 % and 0.6 % of AlTi5Bl master alloy were added to molten 
aluminum bath in the degassing stage of HPDC process. Master alloy added molten aluminum 
was transferred to HPDC machine.

Table 1. Quantitative analysis of DIN 226 alloy (wt. %)
Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn

1.00 7.50-9.00 3.00-4.00 0.50 0.30 1.00 0.20 0.25 0.10 0.10

Samples were taken from each alternator cover which was produced once every 5 minutes till 
63th minute. Thus, 12 samples were taken for each experimental set. Samples were characterized 
by using EPMA, grain size calculation, micro hardness test techniques after sample and surface 
preparation operations. Relationship between the analysis results and master alloy addition rate 
was investigated. Also the effective use duration of master alloy after addition to molten metal 
bath was examined. The flowchart of conducted experiments is shown in Figure I.
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3. RESULTS

Average grain size calculation of samples was performed by using Nikon Eclipse MAI00 optical 
microscope system with integrated Clemex software, after sample and surface preparation 
operations. It was observed that average grain size values decrease with the increase in casting 
time and master alloy addition rate till 23th minute. Grain size begins to increase after that minute, 
increase in master alloy addition rate positively affects the decrease in grain size. The 
relationship between grain size and master alloy addition rate and time is given in Figure 2.

DIN 226 DIN 226 
Al ingot At Process Scrap

Smelting
(Natural Gas Burner 

Shalt Furnace)

1
Degassing 
(Nj, flux)

~ ~ T ~ ..
AITÎ5B1

Settling Furnace 
(Natural Gas

Burner)

! HPDC Machinei .............
Ii

—  faMiagJEtMst — ]
I it i t

Grain Size EPMA Micro
Calculation An alysis Hardness Test

Figure 1. Flowchart of experimental studies

Time, min.
Figure 2. Change in average grain size with the increase in casting duration
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Figure 3. Change in hardness with the increase in casting duration

Hardness values increase till 23lh minute similar to grain size values. Hardness is affected from 
the master alloy addition rate parallel to increase in addition. But, it was observed that maximum 
grain refinement effect in terms of duration was obtained from 0.4 % master alloy added set. 
Hardness results are shown in Figure 3.

Micrographs show boron distribution increase on grain boundaries with the addition of AlTi5Bl 
master alloy. Similarly, Ti settles to grain boundaries and there is not any increase in grains in 
terms of Ti concentration. The results of this study are more appropriate to explain the grain 
refinement mechanism by Peritectic Hulk Theory. EPMA micrographs can be seen in Figure 4.

Figure 4. EPMA micrographs of samples with/without AITi5Bl addition; al) Ti distribution in 
the sample without master alloy addition, a2) Ti distribution in the sample taken at 23tk min. with 
0.6 % master alloy addition, b l) B distribution in the sample without master alloy addition, b2) B 

distribution in the sample taken at 23th min. with 0.6 % master alloy addition
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CONCLUSION

The effect of A1Tİ5B1 master alloy as grain refiner was investigated on DIN 226 HPDC 
aluminum alloy. Grain size of casted products decreased till 23th minute with the increase in 
master alloy addition rate. Hardness values were enhanced with the duration till 23th minute and 
with the increase in master alloy addition rate. It was also determined that maximum grain 
refinement effect in terms of duration was achieved with 0.4 % master alloy addition. The grain 
refinement mechanism from EPMA results was observed in accordance with Peritectic Hulk 
Theory during conducted experiments.
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6XXX Ekstrüzyon Alaşımlarının Üretiminde Döküm Filtrelerinde 
Alıkonan Kalıntıların Analizi

Investigation of the Inclusions Retained in Foam Filters in the Production of 6XXX Extrusion Alloys

Kemal Örs5, Yücel Birol2
5Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., ’TÛBİTAK Marmara Araştırma Merkezi /  Türkiye
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ÖZET

Başta oksit esaslılar olmak üzere, alüminyumda metalik olmayan kalıntılara sıkça rastlanır. 
Döküm yapısında bulunması arzu edilmeyen bu kalıntılar, gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde 6XXX alaşımlı profillerde mekanik özelliklerle birlikte yüzey kalitesini olumsuz 
yönde etkiler. Metalik olmayan kalıntıların döküm yapısına geçmemesi için ergitme ve 
temizleme pratiklerinin yanı sıra sıvı alüminyumun döküm istasyonuna sevk edilmesi 
sırasında filtre edilmesi gerekir. Filtrasyon uygulamaları işletmeden işletmeye ve üründe 
aranan kalite şartlarına bağlı olarak değişir. Meşrubat kutusu malzemesi, kompüter disk 
malzemesi, ince folyo gibi kritik ürünlere yönelik döküm pratiklerinde dökme levhanın 
temizliği çok kritik olup, rijid tüp filtreler tercih edilirken profil üretimine yönelik bilet 
dökümünde seramik köpük filtreler yeterli olmaktadır. Bu çalışmada 6XXX alaşımlı profil 
üretimi için gerçekleştirilen döküm işlemlerinde köpük filtre uygulamasının performansı 
izlenmiş ve fíltre gözeneklerinde sıvı alüminyumdan alıkonan kalıntılar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler'. Alüminyum bilet dökümü, ekstrüzyon, filtrasyon, kalıntı.

ABSTRACT

Nonmetallic inclusions, oxides in particular, are often encountered in aluminium alloys. 
These inclusions have a negatice impact on mechanical properties and also impair the surface 
quality of profiles manufactured from 6XXX extrusion alloys unless measures are taken. In 
addition to sound melting and rafination practices, filtration must be employed in the foundry 
to avoid the transfer of these inclusions to the cast billet. The Titration practice is different 
from one foundry to the other and also depends on the quality requirements of the extrudate. 
The cleanliness of the molten alloy and the cast metal is very critical in the production of 
critical items such as computer disk stock, rigid container stock and thin foil and thus requires 
rigid media filtering. However, ceramic foam filtering is adequate for most extrusion profiles. 
The present work was undertaken to investigate the performance of ceramic foam filters in the 
casting of 6XXX billets and to identify the types of inclusions retained in foam filters in an 
effort to improve the cleanliness of the cast billet and thus the quality of the extruded profiles.

Keywords: Aluminium billet casting, extrusion, Filtration, inclusions.
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1. GİRİŞ
Alüminyum alaşımlarında metalik olmayan kalıntılara sık sık rastlanır [1-6]. Çoğu kez oksit, 
borit, karbür ve benzeri sert, seramik esaslı olan bu kalıntılar alüminyum profillerde yüzey 
kalitesi ile birlikte mekanik özellikleri ve korozyon direncini olumsuz etkiler. Metalik 
olmayan kalıntıların ürün kalitesine doğrudan olduğu gibi dolaylı olarak da etkileri vardır. Bu 
kalıntılar alüminyum matris tarafından ıslatılnıadıkları için çözünmüş gazın gözenek 
oluşturması için en uygun yerleri oluşturur. Çok yüksek miktarlarda bulunduklarında 
alüminyum eriyiğin akışkanlığım azaltarak döküm pratiğinde güçlüklere neden olurlar. 
Kaliteli bir ürün için metalik olmayan kalıntıların döküm yapısına geçmesi mutlaka 
önlenmelidir. Bunun için sağlıklı ergitme ve flaks pratikleri yeterli olmayabilir ve döküme 
sevk edilen sıvı alüminyumun fıltrelenmesi gerekir. Bu amaçla birçok dökümhanede seramik 
köpük filtreler kullanılmaktadır [7-10]. Seramik köpük filtrelerin kalıntı temizleme verimleri 
%27~87 gibi çok geniş bir aralıkta değişmekte, köpük filtreler gözenek boyutlarına bağlı 
olarak ancak oldukça iri partikülleri tutabilmektedir. Bu nedenle rafınasyon uygulanmış 
metalde sıkıntıların sona ermiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Metalik olmayan 
kalıntıların hacim oram düşük bile olsa sayıları çok fazladır. Örneğin, ortalama 40 mikron 
kalıntı boyutu için, 1 ppm kalıntı konsantrasyonu 0.5 kg alüminyum metalde 5000 partiküle 
denk gelmektedir. Bu çalışmada sıvı alüminyumdaki metalik olmayan kalıntılar, ASAŞ 
ALÜMİNYUM tesislerinde döküm platformuna transfer sistemine monte edilen seramik 
köpük filtrede tutulan katı partiküller incelenerek tanımlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Döküm haltındaki filtre kutusundan demonte edilen seramik köpük filtreler (Şekil 1) sıvı 
alüminyumun akış yönüne dik ve paralel kesit düzlemleri aşındırıcı taşlarla küçük parçalar 
halinde kesilerek reçine içinde kalıplanmıştır. Sıvı akış yönüne dik kesitler filtre alt ve üst 
yüzeylerini de bulunduracak şekilde tam parça şeklinde hazırlanmış ve böylece sadece 
filtrenin değil, filtre yüzeyindeki kek tabakasının da incelenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan 
örnekler standart metalografik pratikler uygulanarak parlatılmış ve parlatılmış halde stereo 
ve optik mikroskopta ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayni örnekler taramalı elektron 
mikroskobunda incelenmiş ve EDS tekniğinden yararlanılarak metalik olamayan kalıntıların 
analizleri yapılmıştır. Filtrelerden ayrıca kesilen parçalar HCÎ çözeltisi içinde 24 saat 
bekletilerek fíltre içinde katılaşan alüminyum metal çözündürülmüş ve metalik olamayan 
kalıntılar, çözelti filtre kağıdından süzülerek ayrılmıştır. Bu şekilde elde edilen tortu etüvde 
kurutulduktan sonra x-ışmları difraktometresi ile düşük tarama hızlarında analiz edilmiştir.

Şekil 1. Kullanılmış köpük filtrenin (a) genel görüntüsü, (b) metal akış yönüne dik tam kesit 
düzlemi.
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3. SONUÇLAR 
3.1 X-ışınları analizi
Seramik köpük filtre içindeki metalik alüminyum HCî çözeltisi içinde çözündürüldükten 
sonra çözüntüden filtre kağıdı marifetiyle alıkonan kalıntıların CuKa radyasyonu ile elde 
edilen X-ışmları spektrumu Şekil 2 ’de verilmektedir. X-ışmIarı analizinde alüminyum oksit, 
alüminyum-magnezyum (spinel) oksit ve titanyum diborit bileşiklerinin pikleri görülmektedir. 
Bragg piklerinin arka plan gürültüsünden ayırt edilebilmesi için ait oldukları fazın belirli bir 
hacim oranına ulaşması gerektiğinden, ALO3, ALMg04 ve TifL bileşiklerinin sıvı 
alüminyumda en yoğun bulunan kalıntılar olduğu anlaşılmaktadır. Bu fazlara ait olanların 
dışında çok daha zayıf difraksiyon piklerine de rastlanmıştır. Bu pikler ICAIF4 ve SİO2 
bileşikleri ile uyum göstermektedir.

dO)

r .. 1----------------- r  . 1 ...  ~ ~ ~ ı  1 1 ...1 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90

2$ (derece)

ŞeldI 2. HCÎ çözeltisi içinde çözündürüldükten sonra elde edilen tortunun X-ışmları analizi.

3.2 Metalografi İncelemeleri
Filtrelerin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen ışık ve taramalı elektron mikroskobu 
incelemeleri ve EDS analizleri, X-ışınları difraksiyon analiz sonuçları ile uyum içindedir. 
Metalografık analizlerde en sık karşılaşılan kalıntı türü oksit şeritleridir (Şekil 3). Şerit 
şeklindeki oksit kalıntılarının bulunma yer ve şekilleri türbülanslı akış koşullarında 
oluştuklarına işaret etmektedir. Fırın refrakterlerinin aşınması ile meydana gelmiş olduğu 
düşünülen oksit taneciklerine de rastlanmıştır. Oksitlerin büyük çoğunluğu ALO3 olmakla 
birlikte bir kısmı da Ai-Mg spinel oksitleri şeklindedir. 6XXX serisi alaşımlar istisnasız 
olarak Mg içerdiğinden oksitlerin karma bileşimdi olması normaldir. Oksit yumakları içinde 
zaman zaman yüksek C sinyali alınması oksitlerin bir kısmının oksi-karbür bileşimli 
olduğunu göstermektedir (Şekil 4). Filtre boşluklarında sıkışmış kalıntıların diğer bir türü Ti-
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Şekil 3. Filtre içinde al ikonan oksit şeritlerinin ışık (a) ve taramalı elektron mikroskobu (b) 
görüntüleri ve EDS spektrum ve analız sonuçlan (c).

Şekil 4. Oksi-karbürlerin ışık (a) ve taramalı elektron mikroskobu (b) görüntüleri ve EDS 
spektrum ve analiz sonuçlan (c).
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Şekil 5. Ti esaslı (borit ve oksit) kalıntılarının ışık (a) ve taramalı elektron mikroskobu (b) 
görüntüleri ve EDS spektrum ve analiz sonuçları (c).

;
c Element ağ%

C 31.30
Mg 0.23
Al 68.48
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Şekil 6. Karbür kalıntılarının ışık (a) ve taramalı elektron mikroskobu (b) görüntüleri ve EDS 
spektrum ve analiz sonuçları (c).
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esaslı topaklardır (Şekil 5). Bunların büyük bölümü X-ışmları analizinde degörüldüğü gibi 
borit salkımları şeklinde iken küçük bir kısmı da, Ti Tın oksijene yüksek afmitesi nedeniyle 
oksit esaslıdır. Sıvı alüminyumda tüm süreç boyunca katı halde olduklarından sıvıda 
zenginleşmekte ve son katılaşan sıvı alüminyum ile birlikte dendrit kollan aralarına 
sürüklenmektedirler. SEM-EDS analizlerinde zaman zaman karşılaşılan karbür (Şekil 6) 
kalıntılarının miktarı sınırlı olduğu için X-ışmları spektrumlarında tespiti mümkün 
olmamıştır. X-ışmları analizinde piklerine rastlanıldığı halde SEM -EDS analizlerinde 
sadece oksit topakları arasında bulunan flaks kalıntıları da mevcuttur. Bu kalıntıların önemli 
bir bölümünün florür esaslı olduğu anlaşılmıştır.

Taramalı elektron mikroskobu incelmelerinde metalik olmayan kalıntılar arasında yer yer 
metalik kalıntılara da rastlanmıştır (Şekil 7). Fe’ce çok zengin olan ve 6XXX serisi 
alaşımlarda karşılaşılan AlFeSİ esaslı bileşiklerden çok daha farklı olan bu bileşik tanecikleri 
sıvı alüminyumda Fe segregasyonu sonucunda meydana gelmiş olmalıdır.

Şekil 7. Fe-esaslı partİkİİllerin (sludge) ışık (a) ve taramalı elektron mikroskobu (b) 
görüntüleri ve EDS spektrum ve analiz sonuçlan (c).

4. TARTIŞMA
Kullanılmış köpük filtrelerde gerçekleştirilen metalografık incelemeler ve köpük içinde 
katılaşan alüminyum metalin çözündürülmesinden arta kalan tortunun ^-ışınlan analizleri, 
alüminyum banyoda en sık karşılaşılan kalıntıların oksit esaslı olduklarını göstermiştir (Şekil 
2 , 3). Oksijene yüksek ilgileri nedeniyle, alüminyum alaşımlarının ergitilmesi, döküm 
istasyonuna transferi ve döküm öncesinde uygulanan teknolojik işlemlerde, oksitlenme 
kaçınılmaz bir hadisedir. Oksitlenme sıcaklık arttıkça artar ve buna bağlı olarak sınırlanması
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için alınacak önlemlerin başında sıcaklık kontrolü gelir. Alüminyum banyonun sıcaklığındaki 
her lÖ0C’lik artış oksitlenme hızını 2 kat arttırır. [1 1,12]. Mg içeren alüminyum alaşımlarının 
banyoları 760°C üstünde çok çabuk oksitlenir. Alüminyumun ergitildiği ve döküme hazır 
bekletildiği fırınlarda sıcaklığın gereksiz şekilde yükselmesine asla izin verilmemelidir. 
Alüminyum için ergitme fırınlarında 800°C, tutma fırınlarında 750 °C’nin üstüne çıkılması 
gereksiz ve sakıncalıdır.

Oksitlenmeye neden olan faktörlerin en önemlilerinden biri de sıvı alüminyumun atmosferle 
temasına gerektiğinden çok daha fazla izin verilmesidir. Ergitme ve tutma fırınlarında fırın 
kapakları gerekmedikçe açılmamak, teknolojik işlemler tamamlandıktan sonra açık 
bırakılmamalıdır. Alüminyum dökümhanelerinde sıcaklık kontrolü uygulanmadığında fırın 
sıcaklığının aşırı yükselmesi ve sıcaklığın kontrolü için fırın kapaklarının açılması sıkça 
karşılaşılan bir durumdur. Bu uygulama hem sıcaklıkla hem de sıcak ve nemli atmosferle 
temas nedeniyle çok zararlıdır. Eriyiğin çalkalanması ve ttirbüîans yüzeyde bulunan 
koruyucu oksit tabakasının bozulmasına neden olur. Metal yüzeyi sürekli yenilenir ve bu da 
oksitlenmenin artmasına sebep olur. Fırın içindeki alevin banyo yüzeyine direkt teması hiç 
arzu edilmeyen bir durumdur. Böyle bir uygulama, banyo İçinde çözünen H2 miktarım 
arttırdığı gibi, oksitlenmenin en yoğun yaşandığı banyo yüzeyinde aşırı ısınmaya neden olur. 
Yanma reaksiyonunun bir yan ürünü olan su buharı fırın atmosferindeki oksijen potansiyelini 
arttırırken banyo yüzeyinde ayrıca türbülant hareketlere neden olarak temiz metalin açığa 
çıkmasına ve oksitlenmenin artmasına yol açar. Bu nedenle, özellikle tutma fırınlarında 
radyant ısıtma panelleri, daldırma ısıtıcıları, indüksiyon ısıtması gibi alternatifler göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Banyonun karıştırılması ve sıvı alüminyumun transferi sırasında aşın türbulansa izin 
verilmesi yüzey oksitlerinin banyoya karışmasına ve banyoya dahil olmasın neden olur. Bu 
uygulama ayni zamanda koruyucu oksit örtünün bozulmasına neden olarak alüminyumun 
atmosferle etkileşime açılmasına ve oksitlenme hızının artmasına yol açar. Metal transfer 
sisteminde yaşanan türbülans en önemli nedenlerden biridir. Bu oksitler çoğunlukla film 
şeklinde olup yüzey kalitesi ile birlikte mekanik özellikleri olumsuz etkilerler.

Oksit parçacıklarının önemli bir bölümü, özellikle küçük olanları, yoğunlukları 
alüminyumunkine yakın ve yüksek spesifik yüzey alanları nedeniyle çökme veya yüzmeleri 
çok yavaş olduğundan banyoda askıda kalırlar. Müdahele edilmediği takdirde, banyoda askıda 
kalan oksitler katılaşma sonrasında yapıda kalarak inklüzyonları oluştururlar. Ayrıca cüruf 
tabakasına geçen oksitler de, sağlıklı bir cüruf çekme pratiği uygulanmadığı takdirde, tekrar 
banyoya dönebilirler. Bu nedenle cüruf tabakasının durumu ve flaks seçimi ve cüruf çekme 
pratiğine bağlı olarak cüruf tabakası da alüminyum banyo için bir oksit kalıntı kaynağı 
olabilir. Ayrıca banyodan çok fazla metal alındığında banyo dibindeki kalıntıların çoğu 
döküme transfer edilmiş olur. Böyle bir uygulama çok sakıncalıdır.

Banyonun temizliği için şarj maddelerinin kaliteleri üzerinde titizlikle durulmalı, alaşım 
katkılarının da oksit kalıntıları içerebileceği unutulmamalıdır. Özellikle Mg alaşımlama 
işlemlerinde aşırı oksitlenmeyi Önlemek için banyo içinde-yüzey altında ilave uygulanmalıdır, 
Mg külçelerde 40 ppm’e kadar oksit bulunabilmektedir.
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Alüminyum alaşımlarında karşılaşılan boritler çoğunlukla TİB2 taneciklerdir. TiB? tanecikleri 
sıvı alüminyuma katılaşma sırasında çekirdeklendirici olarak görev yapmaları için kasıtlı 
olarak ilave edilirler. Ancak bu taneciklerin çok az bir bölümü (her 5000 adetten sadece 1 
tanesi) çekirdeklerime sürecinde rol alır. Esasen çok küçük (<1 mikron) olan TiB? 
taneciklerinin, yapıda dağınık olarak bulundukları durumlarda, bir sakınca yaratmaları 
beklenmez. Ancak segregasyona uğradıklarında ya da sıvı alüminyuma ilave edilen ön 
alaşımda topaklar halinde bulunduklarında diğer kalıntılar gibi gerek mekanik özellikler, 
gerek yüzey kalitesi üzerinde olumsuz etki yapar, çok sert olmaları sebebiyle, talaşlı imalat 
kabiliyetini zedeler, çizilmelere yol açarlar. Bu sakınca nedeniyle, kritik ürünler için standart 
A1-5Tİ-1B tane küçültücü ön-alaşım yerine, çok daha az sayıda T1B2 taneciği içeren A1-5Tİ-
0. 2 .  ön-alaşımları tercih edilebilir. Yine bu nedenle tane inceltme fılmaşinleri filtre kutusu 
öncesinde ilave edilmelidir. TiB2 kalıntılarının sorumlusu, düşük kaliteli ön-alaşımlar ve 
hatalı tane küçültme pratiği (yanlış yerde ve aşırı ön alaşım ilavesi!) ile birlikte filtrasyon 
uygulamasının yetersizliğidir.

Alüminyumdaki en yaygın karbür A l ^ ’dür (Şekil 6), AI4C3 paıtiküüeri elektroliz 
hücresinden kaynaklanır ve/veya külçe ve ingotlardan gelir. Ancak, A l i 'l e r in  yegane 
kaynağı birincil üretim değildir. Kullanılmış meşrubat kutusu gibi boyalı, vernikli ve 
kontamine olmuş hurdaların eğitilmesinde de Önemli miktarda AI4C3 oluşur. Hurda 
yüzeyindeki boya, yağ ve yağlayıcılar banyo sıcaklıklarında piroliz olduklarında serbest kalan 
karbonun alüminyumla reaksiyonunun doğal ürünü ALjCŞ’tür [8]. Karbon ayni zamanda 
grafit esaslı donanımlardan ve karbür esaslı reffakterlerden de gelebilir. Özellikle Mg esaslı 
olan alaşım katkıları da 1-7 ppm kadar AI4C3 içerebilir. AI4C3 alüminyum tarafından 
ıslatılmadığı için topaklanma eğilimi gösterir ve topaklanma gösterdiklerinde zararlı kalıntı 
hatalarına yol açarlar. Ayrıca yüzeye açık AI4C3 atmosfer nemi ile reaksiyona girerek hacimce 
çok daha fazla yer tutan Al(OH)3 oluşturur, yüzeyin kontamine olmasına ve genleşmelere 
bağlı olarak erken çatlamalara neden olur. Karbür partiküllerinin boyutları 0.1 ile 10 mikron 
arasında değişir. Rafınasyon pratikleri ile banyodan kolaylıkla uzaklaştırılabildikierinden 
kalite konusunda önemli bir tehdit oluşturmazlar.
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Birincil ve İkincil Alüminyum Üretim Dökümhanelerinde Düşük 
Sıcaklık Oksiyakıt Uygulamaları

Six 'i ears Experience ironi Low-Temperature Oxyfuel in Primary and Remel ting Aluminium Cast Houses

Henrik Gripenberg1, Anders Johansson2, Ken Torvanger3 
1 Linde Gas, -Sapa Hear Transfer, "'Hydro Aluminium /  .Sweden, Norway
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ÖZET

Düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisi alev sıcaklığında daha düşük pik değerler sağlarken; 
ergitme fırınlarında daha kararlı bir ısınma ve sıcaklık profili oluşturur. Bu teknoloji ile 
ergitme hızlarının artırılması, enerji tasarufunun sağlanması, curuf, NOx ve CCH oluşumunun 
azaltılması amaçlanmıştır. Bu makalede reverber ve devrilebilir döner tip alüminyum ergitme 
fırını uygulamalarından elde edilen, operasyonel iyileşmeler ve ekonomik sonuçlar 
incelenmiştir. Teknolojinin temel teorisi CFD modellemeleri ve laboratuar testleri baz 
alınarak açıklanmıştır. Düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisi Hydro Aluminium, Sapa Heat 
Transfer AB, Stena Aluminium vb. birçok alüminyum üreticisi tarafından kullanılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Oksijen, brülör, ergitme, alüminyum, dökümhane.

ABSTRACT
Low-temperature Oxyfuel technology provides lower peak flame temperatures and a more uniform heat flux and 
temperature profile İn the cast house furnace. The objectives with the technology are to improve melt rates, save 
energy, reduce dross formation and to reduce NOx and C02 emissions. The paper will discuss operational 
results, process optimizations and economy from installations in reverberatory melting furnaces, mixing furnaces 
and tillable rotary furnaces. The theory behind the technology will be described including reference to CFD 
simulations and laboratory testing. Low-temperature Oxyfuel is used by a number of aluminium producers 
including Hydro Aluminium, Sapa Heat Transfer AB, Stena Aluminium and others.

Keywords'. Oxygen, burner, melting, aluminium, cast house.

1. GİRİŞ

Oksiyakıt teknolojisi; fosil yakıtlarının oksijen ile kullanılması modern bir teknoloji olup 
ısıtma ve metallerin ergitil meşinde 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Teknoloji 
öncelikli olarak çelik endüstrisi tarafında kullanılmış olup; sonrasında cam ergitme, dökme 
demir üretiminde, bakır hurdalarının ergitılmesinde, akıi ve sekonder alüminyumun döner 
fırınlarda geri dönüşümünde kullanılmıştır. Yakıcı sistemleri farklı fırın tipleri ve sıcaklık 
değerlerine göre dizayn edilmiştir. Oksiyakıt enerji tüketimini azaltır ve işletme verimliliğini 
artırırken C02 ve NOx emisyonlarını düşürür. [1,2]
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2. DÜŞÜK SICAKLIK O KSİYA KIT TEKNOLOJİSİ

Düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisi alüminyumun ergitilmesi için tasarlanmış ve 
geliştirilmiştir. Düşük sıcaklık oksiyakıt yakıcıları sekonder alüminyumun döner fırınlarda 
ergitilmesinde kullanılan geleneksel oksiyakıt yakıcılarının geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

Oksiyakıt teknolojisinde yanma havası yerine endüstriyel oksijen kullanılmasının aşağıda yer 
alan yanma prosesi sonuçlarına etkisi vardır,

Isınma verimi 
Radyasyon (Işıma)
Alev sıcaklığı

Yanma sırasında oksijen kullanılmasının baca gazı ve enerji kayıpları miktarını azaltarak 
ısınma verimine olan etkisi Şekil 1 de gösterilmiştir.

Şekil 1 : Yanma için oksijen kullanılmasının ısı verimine etkisi.

Oksijenin ikinci büyük etkisi ise fırın atmosferinde; yanma prosesi ürünleri olan ve yüksek 
radyasyon (ışınım) etkisine sahip C02 ve H20 molekülleri konsantrasyonunu artırmasıdır. 
VDI Heat Atlas baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, Şekil 2, oksiyakıt yakıcı ekzost 
gazları 400-I200C sıcaklıkları arasında hava-yakıt yakıcıları ekzost gazlarına göre %30~60 
oranında daha fazla ışınıma sahiptir. Buda ışınım ile ısı transferinin artmasına olanak sağlar.

Qiurum j Session; Alüminyum Malzemeler // Aluminium As a Materia! m im  ALUS'OS
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Şekil 2: Teorik olarak hesaplanan ,doğalgaz/oksijen ve doğalgaz/hava yakıcıları yanma 
ürünleri emisyon katsayıları. Oksiyakıt yakıcıları ile daha yüksek emisyon katsayılarına 

ulaşılması ısı transferi miktarının arttığını göstermektedir.

Isı akışı içerisinde ışınım yapan bileşenlerin artması gaz ile metal arasında ısı transferinin 
artmasını sağlar. [3]

Bu çalışmada [4], alüminyum numuneler, havayakıt ve düşük sıcaklık oksiyakıt yakıcıları 
arasında bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla 8m3 hacme sahip test fırınında ısıtılmışlardır. 
Fırın sıcaklığı her iki durumda da aynı değerde tutulmuş olup fırın tabanında soğutma amaçlı 
olarak su boruları kullanılmıştır. Fırın sıcaklık ayarı yakıcı güçleri ve su akışının kontrol 
edilmesine bağlı olarak yapılmıştır. Deney sırasında numune sıcaklıkları ölçülerek kayıt altına 
alınmış; test sonuçlan Tablo 1 de gösterilmiştir.

Tablo 1: Alüminyum numunelerin 8m3’ lük test fırınında ısıtılması sonucu elde edilen 
değerler [4].

Yakıcı Gıicii (kW) Su soğutma Al numune sıcaklığı Isı akışı
Hava - Yakıt 311 23 1151 79
Oksiyakıt 257 66 1152 109 (+38%)

Testler sonuçlarına göre oksiyakıt kullanımında alüminyum numunelere olan ısı akışı %38 
oranında daha fazla olmuştur. Hava-yakıt sisteminde daha fazla yakma gücü ve soğutma 
kapasitesi kullanılsa da bu değerlere ulaşılamamıştır. Bu deney sonuçlan ışıma etkisine sahip 
bileşenlerin konsantrasyonun artmasının ısı akışına olan faydasını açıkça göstermektedir.

Geleneksel oksiyakıt yakıcılarının yanma prosesine olan üçüncü etkisi ise artan alev 
sıcaklıklarıdır. Ancak artan alev sıcaklıklarının pazı proses ve fırın şartlarında yüksek 
sıcaklığa sahip bölgesel enerji birikim noktalarının oluşması gibi negatif etkileri de vardır. 
Alııminyum ergitme fırınlarında ise bu etki alüminyumun fazla ısınması ve refrakterin zarar
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görmesi olarak karşımıza çıkabilir. Düşük sıcaklık oksiyakıt yakıcıları ise bu sorunların 
ortadan kaldırılması amacıyla geliştirilmiştir.

Düşük sıcaklık oksiyakıt yakıcılarında alev sıcaklığı alevsiz yanma prensiplerine bağlı olarak 
düşürülmüştür. Alevin insan gözü tarafından görülememesi veya fark edilememesi sebebiyle 
alevsiz yanma ifadesi kullanılmıştır. Başka bir deyişle yanma dağıtılarak daha geniş bir hacme 
yayılmıştır [2,5]. Şekil 3.

Şekil 3: Düşük sıcaklık oksiyakıt yanma prosesi belirli bir oksijen konsantrasyonunda fırın 
atmosferinde oluşan gazların alevin içine çekilmesi ile gerçekleşir. Böylece reaksiyon hızları 
azalır ve düşük alev sıcaklıkları ile birlikte dağılan bir alev oluşur.

Dağıtılan alev halen belirli bir miktarda enerji içermektedir ancak bu enerji daha geniş bir 
fırın hacmine yayılmıştır. Düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisi homojen bir ısıtma ve ergimeye 
olanak sağlayarak sıcak nokta ve curuf oluşumunu engeller. Düşük sıcaklık oksiyakıt prosesi 
ve geleneksel oksiyakıt teknolojisi arasında ki alev sıcaklıkları dağılımı Şekil 4 de 
gösterilmiştir. NOx oluşumu sıcaklığa bağlı olarak geliştiğinden, alevsiz yanma çok düşük 
NOx emisyon değerleri elde edilmesi anlamına da gelir. Düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisi 
sayesinde geleneksel oksiyakıt sistemleri ile aynı seviyede ısı verimi ve yanma prosesi 
ürünlerinden yüksek oranda ışınma sağlanır.

CH, + 20, + f l
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Şekil 4 Fırın yan kesitinden sıcaklık (K) dağılımı, 50 ton kapasiteli fırın için Fluent ile
hesaplanmıştır.

Şekil 5: Alüminyum ergitme için düşük sıcaklık oksiyakıt yakıcısı. Yakıcı kapasiteleri 0,2- 
4MW arasında olup yakıcı çapı 300mm dir. Refrakter dahil yakıcı ağırlığı 80kg dır. Güvenlik 

için yakıcılara UV-cell ve pilot alevi entegre edilmiştir.
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3. REFERANS UYGULAMALAR

Düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisi alüminyum endüstrisi tarafından kabul görmüş ve birçok 
ergitme fırınında kullanılmaktadır. Tablo 2 de 4 tesiste yer alan 10 adet ergitme fırını ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir.

Tablo 2: Referans uygulamalar.

Müşteri Fırın Tipi Şarj malzemesi içinde katı 
şarj oranı

Yıl

Sapa Heat Transfer 28T, Reverber 100% (k) 2005
Rusal, KUBAL 50T, Reverber 70% (k) 2007
Hydro, Ârdal, PFA2 2x30T alaşım/döküm 45% (k) 2007
Hydro, Ârdal, PFAİ 2x38T alaşım/döküm 45% (k) 2008
Stena Aluminium 25T alaşım/döküm 10% (k) 2009
S te na Aluminium 25T devrilebilir döner tip 100% (k) 2010
Rusal, KUB AL 50T, Reverber 30% (k) 2011
Sapa Heat Transie 40T, Reverber 100% (k) 2012

3.1. Hydro Aluminium, Ârdal’ da düşük sıcaklık oksiyakıt uygulaması
Hydro Aluminium, Ârdal elektroliz ile yıllık 175.000T alüminyum üretimi
gerçekleştirmektedir. Tesiste iki adet dökümhane bulunmakta olup bunlardan biri külçe diğeri 
ise primer alaşımların (PFA) dökümünü gerçekleştirmektedir. Yıllık PFA kapasitesi 130.000t 
olup AA4000 serisi ana üretim alaşımıdır. Tesiste PFAİ ve PFA2 olarak adlandırılan iki hat 
olup; her bir hat döküm sistemini besleyen ikişer adet firma sahiptir. PFAİ (yatay) sürekli 
döküm tekniği ile 75X50 mm bar üretirken PFA2 külçe döküm makinesi ile 8kgTık külçe 
üretimi gerçekleştirir. [6]

2007 yılında 50.000ton/y kapasiteli Söderberg tesisi kapatılmış olup, buda dökümhanenin 
üretime devam edebilmesi için Hydro Ardak ın daha fazla metal ergitmesi anlamına 
geliyordu. Ancak ergitme fırınlarında havayakıt sistemlerinin kullanılması ergitme kapasitesi 
artışını sınırlandırmaktaydı. PFA ise kapasite artışım sağlayabilmek amacıyla mevcut 
fırınlarım kullanaraktan şarj malzemesi içerisindeki katı şarj oranını %27 den %43 çıkarmak 
İstiyordu.

Hydro ilk olarak PFA2 hattında düşük sıcaklık oksiyakıt yakıcılarını kullanmaya başladı ve 
dönüşüm 2007 yılında tamamlandı. Eski 3MW kapasiteli havayakıt sistemi tamamen söküldü 
ve her İki fırına eski yakıcı ile aynı posizyona sahip 3MW gücünde birer adet düşük sıcaklık 
oksiyakıt yakıcısı takıldı (Şekil 6). Oksiyakıt sistemi tamamen otomatik olup, gelişmiş bir güç 
kontrol sistemine sahiptir.
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Şekil 6: PFA2 Düşük sıcaklık oksiyakıt sistemi, Hydro Aluminium, Ardal, Norveç 
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Şekil 7: Düşük sıcaklık oksiyakıt sistemi ve %40 katı şarj oram ile PFA2 proses diyagramı,

Şekil 7 de yakıcı gücü kontrolü gösterilmiş olup, katı-sıvı faz dönüşümü sırasında yakıcı gücü 
azaltılmaktadır. Böylelikle faz dönüşümü sırasında azalan ısı akışı dengelenerek oluşan sıvı 
metalin aşın ısınması engellenmiş olur. Proses için gerekli enerji İle yakıcı gücü arasında ki 
dengenin sağlanmasıyla ergitme sabit veya çok az artan fırın sıcaklığında gerçekleşir.
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Üretim süresini uzatmadan katı şarj oranı %27 den %43 e çıkarılmış ve çok iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. Şarj içeriğindeki bu değişiklik ise ergitme kapasitesinde %60 oranında bir artışa 
karşılık gelmektedir. Enerji verimliliği %55 mertebesine çıkmış olııp 4h saatlik döküm 
sırasında kullanılan yakıt değerleri hariç tutulduğunda enerji verimliliği %60 olarak tespit 
edilmiştir. Yanma sisteminde yapılan bu değişiklik sonucunda curuf miktarında herhangi bir 
değişiklik kaydedilmemiştir.

Refrakter Dayanımı.

Düşüksıcaklık oksiyak.it sisteminin kurulumu PFA2 nin 5 yıl olarak planlanan refrakter 
Ömrünün ikinci yılında gerçekleşmiştir. Kurulum sırasında refrakter dizaynı ve malzemesinde 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Refrakter yerleşim dizaynı ve yakıcı pozisyonları Şekil 
8 ve 9 da gösterilmiştir. Fırın tabam ve banyo seviyesi %81,5 A1203 içeriğine sahip yüksek 
aluminalı tuğla ile örülmüştür. Banyo seviyesi üstünde ise monolitik boxit bazlı %77,5 A1203 
içerikli karışım kullanılmış olup; üreticiden alman değerlere istinaden azami uygulama 
sıcaklığı 1720°C.diı\ Refrakter kurulumu bu tesis için standart bir prosedür olup refrakter 
değişim süreleri 5 yıl olarak planlanmaktadır.

Şekil 8: PFA2 refrakter kurulumu
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Şekil 9: Düşüksıcaklık oksiyakıt yakıcı bloğu düşük genleşme katsayısına sahip %40 AI203 
ve %43Si02 bileşiminde dökme refrakterden yapılmış yakıcı yuvasına yerleştirilmiştir.

Yakıcı kurulumu sonrasında refrakterin performansında herhangi bir problem gözlenmemiştir.

Fırın refrakteri planlanan 5 yıllık kullanımı sonrasında tekrar yenilenmiş olup; bu süreç 
içerisinde 2 yıl havayakıt; 3 yılda yeni oksiyakıt sistemiyle birlikte kullanılmıştır. 3 yıllık 
oksiyakıt kullanımı süresince fırına %47 oranında daha fazla katı alüminyum blokları 
yüklenmiştir. Katı alumimyum şarjında ki artış sebebiyle öngörüldüğü üzere fırın tabanında 
ve fırın yükleme kapısı etrafında artan şarj arabası ve şarj malzemesi darbeleri nedeniyle 
mekanik aşınma oranında yükselme gözlenmiştir. Banyo seviyesi üzerinde yer alan 
monolithic refrakteı* bölgesinde yakıcı alevinin sebep olduğu herhangi bir aşınma 
gözlenmemiştir. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde refrakter dizaynı ve malzemelerinde 
herhangi bir değişiklik yapılma ihtiyacı doğmamıştır [7].

PFA2 de ki refrakter ömrü boyunca gerçekleşen bu sonuçlar, havayakıt sisteminden oksiyakıt 
sistemine geçiş yapıldığında refrakter malzemesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç 
olmadığını göstermiştir. Alev sıcaklığı ve fırın ortam gazlarının fırın hacmi içerisine uygun 
şekilde yayılması ve aynı zamanda oksiyakıt alev sıcaklığının havayakıt alev sıcaklığıyla aynı 
seviyelerde olması bu sonuçların elde edilmesine olanak sağlamıştır. Fırın tavan ve duvar 
sıcaklıkları ise yakıcı gücünün optimizasyonu ile kontrol altında tutulmuştur.

3.2. Sapa Heat Transfer, Finspâng, İsveç’te düşük sıcaklık oksiyakıt uygulaması.
Sapa bu tesisinde otomotiv sektöründe kullanılmakta olan ısı eşanjörleri için levha üretmekte, 
ağırlıklı olarak AA3003 serisi alaşımların dökümü gerçekleşmektedir. Haddehane hurdası ve 
külçe alüminyum 28tonluk reverber fırınında ergitilmekte, Şekil 10, tutma fırınına alındıktan 
sonra da slab olarak dökülmektedir. Reverber fırını 2 çift regen yakıcı ile çalışacak biçimde 
dizayn edilmiş olup; bu yakıcılar 1995 yılında döıt adet geleneksel oksiyakıt yakıcı ile 
değiştirilmiştir. 2005 yılında ise bıı yakıcılar düşük sıcaklık oksiyakıt yanma sistemi ile 
değiştirilmiş olup, alevsiz yanma teknolojisi baz alınarak geliştirilen düşük sıcaklık oksiyakıt 
teknolojisinin alüminyum ergitme fırınlarında kullanıldığı ilk uygulama olmuştur.
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Kurulum sonrası fırın içerisinde ki hurdanın daha homojen biçimde ergidiği ve fırın tavan set 
sıcaklığına daha uzun sürede çıkıldığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar düşük sıcaklık oksiyakıt 
sisteminin özellikleriyle örtüşmekte olup; ısının şarj üzerinde ve fırın içerisinde daha homojen 
bir şekilde dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle ergitme hızı artırılırken yakıt 
tasarrufu da sağlanabilmekte ve hatta yakıcı gücünün yükseltilmesiyle daha fazla ergitme hızı 
değerlerine u laşı labi Iinmektedir.

Şekil 10: Dört adet düşük sıcaklık yakıcısına sahip 28ton kapasiteli reverber fırını 2005 
yılından bu yana Sapa Heat Transfer’ de hizmet vermektedir.

Yeni yakıcıların ergitme hızı, curuf oluşumu, enerji tüketimi ve emisyon değerleri üzerinde 
olan etkileri incelenmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır.[2]

Her iki yanma sistemindeki ergitme hızı oranlarının karşılaştırılması İçin elektro manyetik 
karıştırıcı (EMS) devrede ve devrede değilken yapılan çalışmalara ait sonuçlar tablo 3 d&yer 
almaktadır. Çalışmalar göstermiştir ki düşük sıcaklık oksiyakıt sistemi ile ergitme hızında 
%23 bir artış sağlanabilmektedir.

Tablo 3: Farklı üretim şartlarında relative ergitme hızı.

EMS Geleneksel Oksiyakıt 
Sistemi 2,6 MW

Düşük Sıcaklık 
Oksiyakıt Sistemi 
2,6MW

Düşük Sıcaklık 
Oksiyakıt Sistemi 
3MW

Kapalı 1 1,04
Açık 500A 1,18 1,34
Açık 5 50A 1,09 1,20

Curuf oluşumu ile ilgili yakıcıların karşılaştırılabilmesi için EMS’ii ve EMS’siz olarak 
yapılan çalışmalara ait sonuçlar Tablo 4 yer almaktadır. Her bir üretim yöntemi için 2 haftalık 
çalışmalar yapılmış olup; düşük sıcaklık oksiyakıt sistemi ile curuf oluşumunda %9 azalma 
gözlenmiştir.
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Tablo 4: Farklı üretim şartlarında kaydedilen curuf oluşum değerleri.

EMS Geleneksel Oksiyakıt Sistemi 2,6 
MW

Düşük Sıcaklık Oksiyakıt Sistemi 
2,6MW

EMS’ li 1 0,91
EMS’ siz 0,88 0,81

Fırın ısı dengesi ve emisyon değerlerinin incelenmesi için peş peşe 7 döküm süreci 
incelenmiştir. NOx değerlerinde %90 azalma gözlenmiş olup 7 döküm sonrası alman ortalama 
değer lOOmg/MJ olmuştur.

Isı dengesi ile ilgili sonuçlar Tablo 5 de yer almaktadır. Ergimiş (sıvı) alüminyum ton başına 
ortalama yakıt tüketimi 495kWh olup enerji verimliliği %66 oranında gerçekleşmiştir. 12 
aylık süreç içerisinde enerji tüketimin 550kWh/t seviyesinde olması öngörülmüştür.

Tablo 5: 28ton ergitme fırını için ısı dengesi tablosu. 7 döküm sonrası alınan ortalama 
değerleri gösterir.

kWh/t Sıvı Alüminyum

Yakıt enerjisi girdisi 495 %100
Al (ergitme&tutma) 328. %66
Fırın ısı kayıplan 78 %16
Baca gazı kayıpları 73 %15
Hava kaçışı kayıpları 16 %3

Yukarıda yer alan değerleri düşük sıcaklık oksiyakıt teknolojisinin mükkemmel sonuçlar 
çıkardığını göstermektedir. Ayrıca yakıcı gücünün daha fazla artırılmasıyla fırın içerisinde 
daha homojen bir ısı dağılımı da sağlanabilmektedir. Bu yüzden yakıcı kapasiteleri aşama 
aşama artırılmış olup şuan toplam kurulu güç 4MW tır. Böylece ergitme hızı oranlan daha da 
yükselmiş ve tesis verimliliğinde sürekli bir gelişim sağlanırken yıllar içerisinde enerji 
tüketiminde azalma da gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar neticesinde SAPA yatırınım 
gerçekleştirmeyi planladığı 40 tonluk yeni ergitme fırınında da düşüksıcaklık oksiyakıt 
sistemini kullanmaya karar vermiştir.

Yeni 40 ton kapasiteli reverber fırını.

Sapa Heat Transfer, Finspang tesislerini genişletmek konusunda çalışmalar yapmakta olup, 
yatırım planları içerisinde yeni ergitme, tutma fırınları, baca gazı arıtma tesisi ve diğer bir çok 
ekipman yer almaktadır. Yeni tek odalı reverber tipi fırın toplam 8MW kapasitede 4 adet 
düşüksıcaklık oksiyakıt yakıcısına sahip olacak ve fırın yıllık üretim kapasitesi 35000ton’ a 
ulaşacaktır.

33. Devrilebilir Döner Tip Alüminyum Ergitme Fırınlarında Düşük Sıcaklık Oksiyakıt 
Teknolojisi,

Son dönemlerde; kuru tuz prosesi kullanarak çeşitli sekonder alüminyum hurdaların ve UBC 
lerin geri dönüşümünü sağlayan devrilebilir döner alüminyum ergitme fırınlarında da düşük 
sıcaklık oksiyakıt yakıcıları başarı İle kullanılmaya başlanmıştır. Metal kayıplarının daha da 
azaltılması amaçlanan bu uygulamada kullanıcılarda gelen yorumlar neticesinde hurda 
ergitilmesinin ve ısı dağılımının daha homojen olduğu gözlenmiştir. Sabit fırınların aksine
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döner fırınlarda tamburun sürekli hareket etmesiyle hurda üzerine daha homojen bir ısı 
dağılımı sağlanabilmektedir. Şuana kadar elde edilen veriler mükemmel sonuçlar göstermekte 
olup ileride yayınlanacaktır.

4. ALTI YILLIK UYGULAMA SONUÇLARI

Düşük sıcaklık oksiyakıt sistemi günümüzde on adet fırında kullanılmakta olup, ilk uygulama 
2005 den bugüne devrededir. Geleneksek oksiyakıt sistemi ve havayakıt sistemi ile yapılan 
karşılaştırmalara istinaden oksiyakıt sistemi performansı diğer tip yakıcılara göre daha iyi 
sonuçlar vermiştir. Yıllar içerisinde bakım süreleri ve maliyetlerinde oluşan azalma ile 
oksiyakıt sistemi güvenilir bir ısıtma sistemi olarak kendini ispatlamıştır. Düşük sıcaklık 
oksiyakıt sisteminin sağladığı faydalar;

® Üretim kapasitesinde artış 
® Enerji tüketiminde azalma 
® C02 ve Nox emisyonlarında azalma
« Değişmeyen ya da azalan curuf oluşumu 
® Mevcut refrakter sisteminin kullanılabilmesi 
« Bakım ihtiyacı ve maliyetlerinde azalma
® Pahalı ve bakım hassasiyeti yüksek ısı dönüşüm sistemi ihtiyacını ortadan 

kaldırılması.
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New Paradigm of Automatic Surface Inspection in the 
Aluminium Production Process

Alüminyum üretim  Sürecinde Otom atik Yüzey İncelem enin Yeni Paradigması

Steffen Burkhardt1, S erkan Cakİr2, Michael Hoenen1
Usra Vision Parsytec, -Isra Vision Turkey /  Germany, Türkiye

ABSTRACT
Automatic surface inspection systems have supported the Aluminium industry in making 
quality decisions for over 20 years. This report introduces the new paradigm of surface 
Inspection Performance, which provides 100% correct quality decisions in coil release, process 
optimization and up-stream/down-stream information and control.

The new paradigm breaks the old view on detection and classification rate only and gives an 
extended definition of Inspection Performance. Beside a high detection and classification rate 
for correct quality decisions, the reduction to the relevant quality data for the individual 
decision influences the correctness and the speed of making quality decisions. Based on 
dedicated filters and merging rules defined by the user, a set of representative defect data is 
generated describing the surface quality of a coil with highest correctness. Therefore the new 
paradigm of Inspection Performance adds a new aspect we call Data Quality on top of 
detection and classification. To optimize Data Quality an application oriented set of filters and 
mergers has to be generated by the steel producer. The actual generation of surface inspection 
systems (like SURFACE MASTER) supports this with intuitive tools for input and simulation 
of filter and merger rules.

Beside surface inspection data other quality data such as from gauging equipment like strip 
width, thickness and others is relevant to determine coil quality. These can be integrated as 
well into the decision process to optimize quality and yield management. The paper describes 
solutions, points out their usage and gives application examples in Aluminium production 
processes.

Keywords: Automatic surface inspection, correct quality decisions, Inspection Performance, defect marking, 
automatic sorting, yield management
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NEW PARADIGM IN SURFACE INSPECTION:
INSPECTION PERFORMANCE REDEFINED

Increased customer demands and a competitive market in today’s Aluminium strip production 
have made it critical to continuously work on improving efficiency in the manufacturing 
process and the overall quality of the final product.

Automatic surface inspection is the status quo in many production steps. SURFACE 
MASTER defines the top in terms of image acquisition and classification, but the key for the 
successful use of surface inspection systems is the Inspection Performance.

What does Inspection Performance mean? Even the best images will not help improving the 
process or making precise quality decisions without the time or a system selecting valuable 
information from the huge amount of data. Because time is limited, the Data Quality provided 
by the inspection system must be very high. Data Quality is created in three steps: proper 
detection of surface defects, exact classification and the most important step: selecting the 
relevant information for a decision. SURFACE MASTER filters and aggregates the defect 
information to support the decision making in process optimization, material grading and 
downstream optimization.

SENSORING: THE STARTING POINT FOR RELEVANT QUALITY DATA

The goal using surface inspection systems is creating the base for confident quality decisions. 
The major aspect to allow this is Inspection Performance that means getting exactly the data 
which is needed for the decision. This includes sharpest images, confident detection and exact 
classification of the relevant defects.

It all starts with an image: The wealth of experience of ISRA VISION Parsytec in all 
production line applications of the Aluminium manufacturing process has been incorporated 
in the portfolio of SURFACE MASTER sensor configurations, which are adapted precisely to 
the individual production lines. The highest resolution is achieved even on rapid production 
lines through the use of the latest camera technology and switchable, ultra bright LED 
lighting.

An example: The DUAL SENSOR™ provides optimum recognition quality for very complex 
inspection tasks with a wide variety of material characteristics -  from light to dark, shiny to 
dull, uncoated to coated. For this purpose, a sensor with diffuse lighting is combined with a 
sensor with direct lighting. This allows the reliable identification of defects even on structured 
surfaces. To this end, the inspection adapts automatically to the surface structure. This is 
possible due to the fact that not only the camera setting, but also the lighting intensity is 
adapted according to the reflection of the material surface. In order to detect color defects on 
structured surfaces, for example, the structures have to be diminished by the diffuse light. For 
matt surfaces, generally more intense lighting will be required than for shiny surfaces. The 
sensors thus always have their ideal working conditions. This process of lighting adaptation is 
unparalleled in the surface inspection system market.
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The following figure illustrates the advantage of the combined approach.
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Figure 1. Detection of 8 from 8 defects using DUAL SENSOR™

CLASSIFICATION, FILTERING AND GROUPING DEFECT DATA

After detecting the defects within an image, it’s necessary to classify them according to the 
defect type and grade to prepare quality decisions. The hierarchical classifier approach using 
specialized classifiers, e.g. for shells or for scale, allows a differentiation at a classification rate 
far beyond what’s possible using just a single classifier and is the precondition the create Data 
Quality.

The new philosophy for the inspection systems of ISRA VISION Parsytec is based on the 
concept of filtering and grouping the quality data: if we assume, for example, that 10,000 
defects are identified: about 1.000 defects may be relevant to decide whether the process is 
running properly. The relevant defects are selected intelligently and automatically, according 
to defect type and severity. To assess the quality of a coil, the inspector needs the right 
(approx. 100) defects and to inform the upstream or downstream processes about quality 
problems, generally less than 10 defects are important.

Furthermore, the defect data that is relevant for subsequent (downstream) or preceding 
(upstream) process stages can be forwarded throughout the process chain of Aluminium 
production. To protect a tension leveler, only information about holes and edge cracks is 
necessary. To inform the melt shop about quality problems regarding the casting, only non- 
metallic inclusions may be relevant. Not every defect is relevant for the different decisions 
based on surface inspection data. The performance of the inspection can thus be regarded as a 
combination of defect detection, classification performance and Data Quality. SURFACE 
MASTER allows gathering and filtering the data according to the different tasks. The 
improved quality of data attained in this manner leads to accurate quality decisions and 
distinguishes this system from all other inspection systems on the market.
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Figure 2. Principle view of filtering and grouping to get the relevant quality data only

In addition, great importance is attached to the correct and uniform designation of defects: A 
"translation" module integrated in the system helps to standardize the different defect 
descriptions sometimes used for the same defect even within a company. This in turn leads to 
uniform "corporate terminology", an essential cornerstone of company-wide quality 
management and the basis for consistent optimization throughout the entire production chain.

APPLICATIONS

SURFACE MASTER’S outstanding Inspection Performance allows a variety of (semi-) 
automatic applications for immediate reaction on surface quality issues.

Tension ieveler protection

One example is ISRA VISION Parsytec’s Tension Leveler Protection. Tension leveling lines 
have to deal with strip breaks. The costs of strip breaks are high, taking time to get the mill up 
and running again, additional costs arise due to roll shop cost, material loss, and overall 
attention to this problem. As strip breaks due to material faults often form the majority of strip 
breaks, eliminating those allows putting a clear focus on the operational issues. Based on the 
highest

Inspection Performance, SURFACE MASTER offers a unique and innovative tension leveler 
or cold mill protection solution, scale perfectly applies to tension leveler in Aluminium. Severe 
surface defects can cause strip breaks in a tension leveling line, leading to loss of material and

Figure 3. Harmful defect (hole) at a tension leveling line
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machine downtimes. Identifying these defects in-time for immediate process reaction provides 
significant yields in terms of runability and throughput.

Ensuring highest quality standards: Defect marking

Aluminium producers that are simultaneously supplier to further processing industries such as can 
manufacturers have been asked to physically mark defective strip areas. This allows discharging 
marked areas of the strip in the end-users manufacturing process. Hence, the highest possible 
quality standard of tire produced material can be assured.
During production, critical defects will be detected automatically for the marking process. 
Immediately after the recognition, the relevant defects can be marked. On top, if there is sufficient 
time between the defect recognition and the required action of marking, a review by the operator 
of the defects which are going to be marked can be additionally included in the procedure. This 
overall process is based on a rule set which is defined and adjusted according to the requirements 
of each end-user.

Figure 4. Defect marking

This defect marking solution helps providing material of a constant high quality. The interactive 
approach supports the decision-making process of the inspector.

Automatic sorting

If the time for an inspector’s review is to short, there is also the possibility for fully automatic 
operation. One very effective application is the automatic sorting, e.g. for coated litho sheets. 
The strip is cut into sheets, but not all of those sheets are of the same high quality. Sorting the 
sheets automatically according to their quality can be enabled by an inspection system, specially 
trained for triggering this sorting process.

x Meter

inspection baa Sorting good

Figure 5. Automatic sorting
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ADVANCED FEATURES TO CREATE BENEFITS

Inspection Performance is the key for confident decisions but there are other characteristics 
making an inspection system breaking today's limits such as:

o Correct quality decisions 
® Adequate sensors for each application 
© Image processing power 
® Fast startup and quick pay back 
® Process and product analysis 
© Decision support 
© Highest system availability 
© Low costs and risks 
© Reliable quality audit tools

The first mentioned features such as Inspection Performance, correct quality decision, and 
sensors adapted to the inspection task i.e. the DUAL SENSOR™ have already been described 
above. However integrating the other features as well into one complete concept -  as done with 
SURFACE MASTER -  provides even more benefits concerning processing and production 
efficiency.

image processing power

To get the best detection performance on high resolution images, even at highest speed, the 
inspection system needs sufficient image processing power to precisely analyze each and every 
image taken from the surface. SURFACE MASTER allows adjusting this power exactly to the 
specific needs.

Fast start-up

The best inspection system will not create benefit if the commissioning takes too long. 
SURFACE MASTER contains easy to use tools to setup the system in shortest time. SURFACE 
MASTER comes with an instant classifier and pre-settings which allow starting the payback 
within one month.

Process and product analysis

SURFACE MASTER offers flexible reporting and analyzing tools for operators, quality 
engineers and controller. Examples are:

© Online view on the running coil and all defect images 
© Coil reports to travel with the coil 
© Width measurement report 
© Web reports make the quality visible on the intranet 
© Shift reports to examine the shift performance
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Decision support in all areas

Today's customers rely on sophisticated quality management. With SURFACE MASTER, 
customers of the Aluminium manufacturer gain trust because tools and reports for auditing are 
available. These range from comprehensive system diagnostics and sustained analysis of the 
system performance, to a system performance index for each coil that is produced.
Dedicated decision support is provided by the EXPERT51 modules for process and production 
analysis.

Figure 6. Expert5i modules for efficient decision support

One example is the EXPERT5' CoilRelease software module, with which coils can be approved 
for the next production stages or for delivery. It takes into account surface defect data as well as 
other gauge data like thickness or flatness. The module reduces customer complaints and 
precautionary quality downgrades. It will also help to prevent investment in materials that 
cannot be delivered to customers.
Another example is the CoilReassignment EXPERT51 module, which provides suggestions for 
new uses of a coil that does not meet the originally defined quality requirements. The module 
compiles a list of orders in relation to all coil characteristics which match the product that has 
been produced.
The EXPERT5' SlittingOptimization module ensures the maximum yield from the produced 
coil. This takes all coil characteristics, as well as the quality requirements of the customer, into 
consideration.

Figure 7. EXPERT51 CoilRelease for reliable coil release
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Highest system availability

SURFACE MASTER is designed to guarantee 100% inspection. The system utilizes standard 
hardware that can be exchanged in shortest time. The cameras are pre-calibrated, so that even a 
change can be done within shortest time. For even higher availability redundancy packages are 
available.

Auditability

Today’s customers are more and more interested in the used quality management. Your 
customer will trust you because SURFACE MASTER offers tools and reports for best 
auditability. This starts with a comprehensive system diagnosis and a long term analysis of the 
system performance and ends with a System Performance Indicator for each produced coil.

360° VALUE EXTENSION: QUALITY AND YIELD MANAGEMENT

In Aluminium processing, high quality coils have much higher value. The stakes are high to 
produce top quality. However, quality alone is not enough. In addition to quality, efficient 
processing to maximize production is the total combination required to succeed in the 
competitive global Aluminium market. The quality management system - QMS is the solution 
that makes it possible to maximize quality and optimize production, assuring cost savings and 
higher profitability. QMS provides a complete quality analysis not only for surface quality but 
for all quality metrics. It allows real time alarming for any measurement (e.g. width, flatness, 
shape) for immediate corrective action. These defect tolerances are product-specific and can be 
defined for each end customer separately and stored as a recipe.

QMS can be the critical link between the planning department, production and quality 
management. It is based on the EPROMI architecture (Enterprise Production Management 
Intelligence) and performs in the role of a production assistant, providing intelligent tools 
needed in the decision-making process. To accomplish this, the QMS system accesses all 
available production relevant data, for example pertaining to surface quality, roughness, width 
and thickness, as well as supporting data from any database (e.g. orders or complaints) and 
creates a single synchronized view of all of the quality data. Based on the production objectives, 
QMS analyzes and weighs the information and then creates knowledge-based solution 
proposals for decision makers. The most noteworthy feature is that if any rules are violated 
within certain segments or in the entire coil, alarms are immediately triggered, allowing the 
operator to take corrective action. The operator can positively impact the process and resulting 
level of quality produced.

QMS, when used on several consecutive production lines, quality information is immediately 
available for each coil for each process step. Surface quality information for each process is 
combined and synchronized to determine the development of defects or other quality problems 
along the process chain.

QMS can be employed throughout the entire company. This makes it possible to set quality 
benchmarks from one production line to the next company-wide. This can optimize production 
planning. Production supervisors, for example, can make decisions about which line is best 
suited to produce which coil.
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Better cost effectiveness and increased quality

QMS clearly shows the quality of each coil and each coil segment -  without any time 
consuming data analysis. Data is converted into information, and information in turn is 
converted into specific decision-making suggestions. Rules determine out of tolerance 
conditions by coil footage and alarms can suggest proposed corrections. QMS is a real time tool 
and a post processing tool. Based on the statistical analysis of all process metrics in one view 
from all processes, the highest production of quality metal can be consistently maintained. The 
ability to view what happened to a specific coil in previous processes empowers operators to 
systematically improve quality. QMS is an invaluable tool for accurate and optimized decision 
support without the effort and guess work of trying to evaluate the process hours late and 
evaluate final quality by analyzing disconnected unsynchronized data from several databases. 
QMS delivers improved quality and improved production - the necessary combination for the 
demands and competition unique to global Aluminium production.

CONCLUSION

We can conclude that surface defects make surface inspection indispensable for each and every 
Aluminium producer. Surface Inspection Systems enable the detection of surface defects and 
thereby give the possibility to repair defects where possible or to eliminate their causes. To get 
the full benefit out of the surface inspection results, valuable information must be filtered out 
from the vast data. Hence, SURFACE MASTER with its outstanding Inspection Performance 
contributes to the enhancement of the produced material by reducing downtimes of the system 
due to fewer coil breaks, by producing less scrap and thus lowering the manufacturing costs, 
and by finally gaining high-quality Aluminium. Surface inspection should be an integral part of 
the production process chain in the Aluminium industry as it guarantees a high level of surface 
quality.
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Alüminyum Alaşımlarının Mühendislik Uygulamalarında Ağırlıklandırılmış 
Özellikler Metodu ile Malzeme SeçimiMaterial Selection for Aluminium Alloy Applications with Weighted Properties Index Method

Arda Yorulmaz, Derya Dışpmar 
İstanbul Üniversitesi / Türkiye
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ÖZET

Yeni bir ürünün tasarımı sırasında en önemli unsurlardan biri malzeme seçimidir. Malzeme, 
hemtirünü üretmemiz gereken prosesleri, hem de ürünün nihai özelliklerini etkiler. Bazı 
durumlardaise belirlenmiş olan prosese uygun malzeme seçimi yapılması gerekir. Malzeme 
seçimi sırasında yapılacak yanlış seçim nihai olarak ürünün beklenmedik şekilde servis dışı 
kalmasına ve hatta hayatitehlike yaratacak durumlara bile yol açabilir. Bu yüzden malzeme 
seçimi endüstriyel tasarımcıların,mühendislerin ve pazarlamacıların birlikte yer aldığı 
disiplinler arası bir süreçtir. Bu çalışma dahilinde ağırlıklandırılmış özellikler metodu (AÖM) 
malzeme seçimi için baz alınmıştır. Bu yöntem seçilen malzeme özelliklerini ağırlıklandırıp 
aday malzemeler arasından seçim yapmayaizin veren kantitatif bir seçim yöntemidir. 
Bilgisayar destekli tasarım çerçevesinde AÖM baz alınarak yöntemde bazı değişiklikler 
yapılarak tasarımcının kal i tat if etkisi yöntemde artırılmış, kullanıcı arayüzü bazlı bir yazılım 
geliştirilmiş ve malzeme özelliklerini barındıran verıtabanı yazılıma entegre edilmiştir. 
Çalışma için malzeme grubu olarak Alüminyum ve alaşımları seçilmiş, yazılını aracılığıyla 
diğer çalışmalarla karşılaştırma yapmak amacıyla malzeme seçimi yapılmış ve sonuçlar diğer 
yöntemlere göre tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Malzeme seçimi, mühendislik tasarımı, yazılım pakedi, alüminyum ve alaşımları.

ABSTRACT

Material selection is one of most important elements in new product design. Material effects 
both processes required to make the product and final properties of the product. In some cases 
proper material selection is required for a pre determined process. Wrong choices during 
material selection often leads to unexpected product failure and may even cause lethal 
repercussions. For these reasons material selection is an interdisciplinary proces which 
engineers, industrial designers and marketers work together. In this study, weighted property 
index method (WPIM) is selected as base method for material selection. This method is a 
quantitive method which weights selected material properties and helps making a choice 
between candidate materials. Within the concept of computer aided design, a graphical user 
interface (GUI) based software has been developed and a material property database is 
integrated as a module to the program. Aluminum and its alloys have been chosed for this 
study, material selection have been made for different products by using the software and 
results were compared with similar material selection methods.
Keywords: Material selection, engineering design, software package, aluminum and aluminum based alloys.
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1.GİRİŞ

Malzeme, üretimin prosesinin temelidir. Herhangi bir ürün imal etmek için elimizde bunun 
için uygun bir malzeme olması gerekir. Bu sebepten dolayı insanlık tarihinin başlangıcından 
itibaren malzeme bilimi, teknolojinin gelişimiyle beraber gelişen ilk bilimlerden birisi 
olmuştur. Malzemeyle beraber üretimin ikinci ayağı da üretim yöntemidir ve çoğunlukla 
malzeme ile üretim yöntemi birbirlerine bağlıdır. Gerek yeni bir ürün tasarımı yapılırken, 
gerekse de bir ürün yeniden tasarlanırken genel olarak iki metoddan birisi seçilir: Malzemenin 
seçilip üretim prosesinin malzemeye göre belirlenmesi veya üretim prosesinin seçilip buna 
uygun malzeme seçimi yapılması. Her iki yöntemde de tasarım aşamaları ilerledikçe ürünün 
nihai özellikleri belirginleşir ve malzeme seçimi yapılacak özellik aralığı daralır.

Üretim tekniklerinin ve bilgisayarların işlem güçlerinin de artmasıyla malzeme bilimindeki 
gelişmeler ivmelenerek artmıştır [2-3]. Bunlar sayesinde karmaşık özellikli ve yüksek 
performanslı malzemeler her geçen gün artmaktadır.Ashby ve diğerlerine göre 
günümüzde 160000 üzerinde malzemenin aktif olarak mühendislik tasarımında
kullanılabilecek şekilde standardize edildiği düşünülmektedir [4]. Bu yüzden ürün tasarımının 
çeşitli aşamalarında yer alan mühendis, tasarımcı ve mimarlara düşen görevler artmış [6] ve 
sürekli gelişen yeni malzemelerle birlikte malzeme bilgilerinin eskimesi tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmışlardır (6).

Tasarlanan ürünlerin pazarda rekabet edebilmesi için çeşitli özelliklerine göre en uygun 
malzemenin seçilmesi önemlidir. Bu sebeple özellikle son 40 senede bir çok çalışmada, 
konsept tasarım sırasında kullanılmak üzere malzeme seçim yöntemleri geliştirilmitîr[7-8]. 
Çeşitli malzeme eleme yöntemleri Ashby ve diğerleri [9-10, 12] tarafından önerilmiş olup 
başlfçaları şöyledir (a) kantitatif analiz bazlı serbest arama, (b) sorgu listesine ve 
araştırmaya bağlı uzmanlık bazlı sistemler ve (c) tümevarımsal mantık prosedürleri. İlk 
yöntem için Ashby ve Granta Design grafik arayüzlü ve mevcut malzeme seçim yöntemleri 
arasında çokça tanınan bir Ashby Yöntemi programını kullanıma sunmuşlardırfl]. Ashby 
Diyagramları adı verilen ve iki özellik arasında çizilen grafiklerle mevcut iki özellik için 
malzeme gruplarının nerede yer aldığım görmek mümkün olmaktadır. Bu yöntem sıklıkla ön 
eleme için kullanılmaktadır [5]. Ashby Yöntemine benzer şekilde Dargie metodu da ön eleme 
için mevcuttur[21]. Edwards [13] ikinci yöntem için bir çalışma yapmıştır.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen birtakım bilgi bazlı sistemler mevcut olup Sapııan, Amen 
ve Vomcka, Za ve Jalham tarafından sunulmuştur fakat bu metodların karışık ve yoğun bilgi 
gereksinimi olması kullanımım sınırlamıştır [12]. Shanian ve Savadogo [10,11] MADM 
(Multi Criterion Decision Matrix) metodu kullanan ELECTRE ((ELimination Et 
ChoixTraduisant la REalite) yöntemini sunmuşlardır. Fakat yöntem göreceli Özellik 
ağırlıklarına izin vermemekte ve uzun sürmektedir. Shanian ve Savadogo TOPSIS adlı başka 
bir metod sunmuş fakat bu yöntem de kalitatif malzeme ağırhklandırmasmı göz önüne 
almamaktadır [16-18].

Bunlarla beraber birçok araştırmacı farklı malzeme seçim yöntemleri sunmuşlardır[l—22]. 
Fakat başlangıçtaki malzeme ön eleme aşaması dışındaki diğer aşamalar için kantitatif ve
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mantık bazlı seçim yöntemleri, seçimin güvenilirliği, tekrar edilebilirliği ve tasarımcının 
deneyimini de kapsaması açısından gereklidir. Kalitatif malzeme seçim yöntemleri de çeşitli 
kategorilere ayrılmıştır. Bunlardan “Cost per unit property method” (CPUPM) ve “ limits on 
properties method” (LOPM) ön eleme amaçlı ve “weighted properties method” (WPM) ise 
karar mekanizması olarak kullanılmaktadır[20]. CPUPM yöntemi bir özelliğin diğerlerine 
göre bariz bir şekilde önde olduğu ve malzeme maliyeti İle birleştirilip ön eleme yapmaya 
yarayan bir yöntemdir. Bu şekilde düşük maliyetli malzemeler seçilip hedef malzeme grubu 
daraltabilmektedir [21]. LOPM metodunda İse malzeme özellik gerekninımleri alt limit, üst 
limit ve hedef değer olarak üç gruba ayrılmıştır. Örneğin hafif ve gevrek bir malzeme için alt 
limit Young modülüne ve üst limitte yoğunluğa konularak tarama yapılır. Özellikle dijital veri 
tabam taramalarında bu yöntemin avantajları Öne çıkmaktadır. Taramadan sonra geriye 
kalanlar ait limitin üstüne, üst limitin altında ve hedef değerin bir sapma île yakınlarında olan 
değerlerdir [1,14]. Bu çalışmada da ağırhklandırılmış özellikler yönteminin dijital 
düzenlemesi açıklanmış, bu yöntem kullanılarak bir yazılım geliştirilmiş ve malzeme seçimi 
için kullanılmıştır.Örnek bir çalışma benzer başka yöntemlerle karşılaştırılmak için 
yapılmıştır.

2.METOD

Ağırhklandırılmış özellikler yönteminde, tasarlanacak ürün için önemli olan malzeme 
özellikleri seçilir ve bunlara belirli bir ağırlık değeri atanır. Bu ağırlık değeri, malzeme 
özelliğinin ürünün çalışma şartları ve performansı açısından önemi göz Önüne alınarak verilen 
bir değerdir. Daha sonra her özellik için belirlenen ağırlık değeri, o özelliğin normalize 
edilmiş haliyle çarpılması ve bu çıkan değerin her özellik için toplanmasıyla ortaya bir y 
çıkar. En yüksek y değerine sahip olan özellik optimum seçenek olarak kabul edilir. 
Ağırlıklandırma işlemi sırasında malzeme seçimini yapan tasarım ekibinin deneyimleri 
kalitatif olarak ağırlık değerlerine etkili olsa da bu karar aşamasında mümkün olduğunca 
objektif olunmaya çalışılmalıdır [5].
Ön eleme aşamasında evet/hayır seçimleri mevcut olabilir. Örneğin kaynaklanması gereken 
bir ürün için özellikleri istenilen aralıkta mevcut olsa bile polimer kullanılması veya içi boş 
profil halde kullanılması söz konusu olan bir ürünün malzeme seçimi yapılırken seramik bir 
malzemenin kullanılması mümkün olmaz. Bu aşamada özellikle malzeme veritabanı olarak 
ana grup isimleri değil de içinde onbinlerce malzemenin bulunduğu bir dijital veritabanı 
kullanılıyorsa bu tarz ön eleme sorgulan ancak veri tabanının ne kadar detaylı olduğuyla 
ilgilidir. Bu yüzden malzeme özelliklerinin alındığı veri tabanı önem taşır ve bu tarz veri 
tabam çalışmaları bir çok farklı grup tarafından yapılmıştır [6]. Her koşulda son karar 
verilirken malzemenin temin edildiği yerin garanti ettiği değerler temel alınması gereken 
değerler olduğu halde malzeme seçimi çalışmasında baz alınan veritabanmın ne kadar 
gelişmiş ve detaylı olduğu, nihai ürünün özelliklerinin optimum seviyelerde olması ve 
rekabetçi olması açısından önem taşır. Malzeme gruplarının ortalama özelliklerini almak 
yerine içinde binlerce detaylı bir şekilde özellikleri girilmiş malzeme kodlan olan bir veri 
tabanıyla çalışmak sonuç olarak daha hızlı ve etkin bir tasarım çalışması sağlar. 
Ağırhklandırılmış özellikler yönteminin bir düzenlemesi olarak dijital mantık yöntemi 
(Digital Logic Method) mevcuttur [22]. Bu yöntem özellikler için ağırlıkların belirlenmesinde 
sistematik bir araç önerir. İki özellik karşılaştırılırken önemli olan 1, daha önemsiz olan 0 
değerini alır. Toplam karar sayısı n özellik sayısı olmak üzere,

N=n(n-l)/2 (1)
olur. Her özellik için oluşan pozitif karar sayısı toplam karar sayısına bölünerek o özellik için 
a katsayısı oluşturulmuş olur. Dijital mantık yöntemine bir alternatif olarak karar verirken 0-1 
seçimi yerine 0-1-3 seçimi yapılması da mümkün olup daha hassas bir şekilde
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ağırlıklandırmaya izin vermektedir. Tablo 1 örnek bir dijital mantık yöntemi ağırlıklandırması 
göstermektedir.

Tablo 1. Örnek bir dijital mantık yöntemi ağırlıklandırması.

D ijita l m antık yön tem iy le  ağırlık katsayılarının belirlenmesi

Toplam karar sayısı N ~ n ( n  - 1 ) /2 Pozitif
Kararlar

Göreceli
Ağırlık
Katsayısı

aÖzellikler 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

! I S 0 l 3 0.3
2 0 I 0 \ 2 0.2

3 0 0 1 0 I O.l
4 ] 1 0 0 0.2

5 0 0 I I 2 0.2
Toplam Pozitif Karar Sayısı ıo Sev = I.O

Bu çalışmada farklılaşan yöntem ağırlık katsayılarının hesaplanmasıdır. İki malzeme özelliği 
için katsayı program araytizimde bir çubuk yardımı ile belirlenmektedir. Çubuğun konumuna 
göre bir karşılaştırmada, birinci özelliğin ikinci özelliğe göre önemi çubuk birinci çubuğa 
yaklaştıkça artmakta, ikinci çubuğa yaklaştıkça azalmakta ve durumuna göre 9 ile 1/9 
arasında bir değer almaktadır. Aynı şekilde bu karşılaştırma için ikinci özelliğin birinci 
özelliğe göre ağırlığı ise 1/9 ile 9 arasında oluşmaktadır. Bu oluşan değerlerle, n özellik sayısı 
olmak üzere n x n sayıda hücreye elde edilen göreceli ağırlıklar doldurulur. Daha sonra her 
kolon için dijital yöntemdeki gibi an katsayıları belirlendikten sonra her satır için ortalama 
alınıp a katsayıları elde edilir. İki özellik için örnek bir matris için, her hücre satırdaki 
özelliğin kolondaki özelliğe karşı ağırlığını verir. Aynı özellik birbiriyle karşılaştırıldığında 
elde edilen değer 1 olur. İki özelliğin olduğu bir durum için matris şekil 1 deki gibi oluşur.

1 2

11 12

2 1 22

an a 12

a 21 a22
Şekil 1. Örnek Matris.

t t ı

a2

Ağırlıklandırılmış özellikler yönteminde farklı birimlere sahip malzeme özellikleri 
karşılaştırılmaktadır. Bu sebepten dolayı tüm malzeme özellikleri normalize edilmiş değerler 
olarak hesaplanmaktadır ve bunun için bir normalizasyon metodu kullanılmaktadır. Bu 
normalizasyon sonucunda, belirli bir özellik için elde olan daraltılmış olan malzeme
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listesindeki tüm değerler 1 ve 0 arasında bir p değerine dönüştürülür. Bu hesap şu şekilde 
gerçekleşir. Eğer özelliğin düşük olması avantajlı ise, örneğin hafif olması istenen bir ürün 
İçin yoğunluk,

p = listedeki en küçük değer / malzemenin değeri (2)

Şeklinde hesaplanır ve böylece en düşük değer, en yüksek p değerine sahip olmuş olur. Eğer 
özelliğin yüksek olması avantajlı ise, aşındırıcı takım için malzeme seçiminde,

p = malzemenin değeri / listedeki en büyük değer (3)

Olarak hesaplanır ve bu durumda da en büyük değer, en yüksek p değerini alır. Bu şekilde 
sayısal değeri olan özellikler p olarak hesaplanabilir. Korozyon dayanımı, kaynaklanabiliriik, 
şekillendirilebilirlik gibi göreceli denilebilecek özellikler için ise çok iyi, iyi, oıta, kötü 
şeklinde bir sınıflandırma yapılması mümkün olup bu değerlendirmenin, örneğin 1 ile 7 
arasında bir skala içinde belirtilmesi mümkündür. Bu çalışmada kullanılan veri tabanında 
korozyon, soğuk şekillendirilebilirlik gibi özellikler için 1-7 arasında değerler kullanılmıştır. 
Bu şekilde hesaplanan p değerleri her özellik İçin ağırlık katsayısı olan a İle çarpılıp 
toplandıktan sonra bir y değeri elde edilir.

r  =  Ek POM O (4)

Fiyat diğer özelliklere g yöre genellikle yüksek öneme sahip bir özellik olduğu için fiyatın bir 
katsayı olarak kullanılması önerilmiştir[2I,22]. Cp birim kütle başına fiyat olmak üzere

v'=yCp/p (5)

3.ÖRNEK ÇALIŞMA

Bu uygulama dahilinde önerilen ağırlıklandırılnuş özellikler yöntemi kullanılarak bir 
malzeme seçimi yapılmıştır. Sonuçların karşılaştırılması açısından örnek malzeme seçimi 
olarak referans Farag ve arkadaşlarının yaptığı çalışma baz alınmıştır [21]. Amaç, içi boş bir 
silindir şeklindeki yelken direği için en ucuz ve özellikleri en optimum malzemeyi seçmektir. 
Silindirin uzunluğu 1000 mm, 153 kN eksene! gerilmeye maruz kalmakta. Boyut ve ağırlık 
kısıtlamaları yüzünden boru et kalınlığı 16 mm’yi geçmemelidir. Parça deniz suyuna maruz 
kalacak ve diğer parçalara bağlanması ufak deliklerin açılmasıyla olacaktır. Bütün direk 3kg 
ağırlığı geçmemelidir.Malzeme için performans gereksinimleri şöyle sıralanmıştır.

Yüklemelere karşı dayanması için rijit bir malzeme İhtiyacı vardır bunun yanında plastik 
deformasyona karşı dayanması için yüksek akma noktası, ani yüklerden dolayı burulmalara 
dayanabilmesi İçin yüksek elastik modül, korozyona karşı yüksek dayanım gereklidir, fakat 
korozyon dayanımı kaplama ile artırılabileceği için göreceli olarak daha önemsiz kalır ve 
bunların yanında boyut ağırlık dengesini koruyabilmesi için yoğunluk göz Önüne alınır.
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Malzemelerin ön elemesi şu değerlerle gerçekleşmiştir; öncelikli olarak bu malzeme seçimi 
için benzer sonuçlar alüminyum alaşımlarından çıktığı için ana malzeme grubunun 
alüminyum alaşımları olması uygundur. Hesaplara göre 100 Mpa akma noktası değeri 
minimum akma noktası değeri olarak alınmıştır. Korozyon dayanımı yüksek istenir fakat bu 
özellik bu ürün için kaplamalarla da artırılabileceği için alt limiti düşük tutulmuştur.

Ön fîltreleme Şekil 2’deki gibi yapılmıştır.

Şekil 2. Ön fîltreleme
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Şekil 3 ön eleme ile seçilmiş bazı malzemeleri göstermektedir.

I Density SssticMobulus Corrosion Yield Cost
■200 î 3.33 360 : 5 20O7-T3

i 2.04 i 72500 3.33 2S0 i 5 2011-13

İ2.GS ¡705D0 5.SS 110 :k i : : ..... 5154A-0

¡2.81 172000 j 3,42 : 105 |5 70750

2.77 172400 3 ! 3SO ¡5 2024 TS

12.3 : 721 DÛ ¡5 415 ;5 2014 TS

2.S1 I72400 ie i 505 ;5 7075 TS

! I : .............. .. i...........................
1

Şekil 3. Ön eleme ile seçilmiş malzemeler Üstesi.

Fakat gerçek bir seçim ve daha büyük bir veri tabam için yüzlerce, binlerce malzeme istenilen 
kriterleri karşılıyor olabilir. Korozyon ve fiyat değerleri 1 en kötü 7 en iyi olacak şekilde 
değerlendirilmiştir.Ağırlıklandırma Şekil 4’deki gibi yapılmıştır.

.j Si! h-

Nêw Selection Databas« . Tool;

¡ Initial Screening ] Weighting Properties ¡ G..muj  C en |  Cmd d u  I1 S z

Density * t East* Modulus

Density < Q \ CcíTOSíon

Density < * Yield

Density ' t Cost

Bastie Modulus < Q i Corrosion

Bastie Modulus * t Yield

Bastro Modulus < ► Cost

Corrosion \Z- 1 Yield

Corrosion < n  * Cost

Ytetd < * Cost

Şekil 4. Ağırlıklandırma.
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Gamma değerleri Şekil 5 teki gibi oluşmuştur.

Ailoy Name Gamma ^

> 7075 T S İ|| $$

2014 T 6 0.SS2

2024 T 6 0,550

2G07-T3 0.937

2011-T3 0.921

5154A -0 G.8S8

7075-0 0.87S

*

Şekil 5. Gamma değerleri.

Burada gamma değerlerinin diğer örnek çalışmalara göre farklı da olsa sıralamanın benzer 
çıktığı görülmektedir[21,23]. En optimum özelliklere sahip alaşım AISI 7075-T6 alaşımı 
çıkmıştır.

4.SONUÇLAR

Bir çok araştırmacı malzeme seçimi üzerine çeşitli yöntemler sunmuş olsa da [1-22], 
içerisinde hem kantitatif hem kalitatif etkenler bulunduran bu tasarım aşamasında en iyi 
yöntemden söz etmek güçtür ve yeni ve daha gelişmiş yöntemlerin araştırılması devam etmeli 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da incelenen ağırlıklandırılmış özellikler yöntemi, hem 
kantitatif ve tekrarlanabilir olması, hem yazılımsal geliştirmeye açık olması hem de tasarım 
ekibinin deneyimi ile daha optimum sonuçlar elde edilmesine izin verdiği için başarılı bir 
yöntemdir.

Bu örnek çalışmada elde edilen sonuçlar da diğer ağırlıkandırılmış özellikler yöntemi 
kullanılan seçimlerle benzer sonuçlar vermiş, ağırlıklandırma kısmındaki ağırlık derecelerinin 
artmasıyla daha büyük malzeme veritabanlarında çalışılırken, a katsayılarının daha hassas 
seçilebilmesiyle özellik ağırlıklandırinanın daha başarılı sonuçlar vereceği görülmüştür.
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Alüminyum Profil İmalatında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Health and Safety in Manufactunng of A!umûmun Profile

Yaşar Akça, Fevzi Yılmaz, Ebubekİr Koç 
Fatih Sultan Mehmet Vakti Üniversitesi / Türkiye

ÖZET

Bir işyerinin kimliğini işyerinin yöneticileri ve çalışanları belirlemektedir. Yöneticilerin tutum 
ve davranışları işçi sağlığı ve iş güvenliği için çok Önemlidir. Düzensiz iş akışı, uygun 
olmayan çalışma ortamı ve eksik donanım çalışanların sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz 
etkilemektedir.

İşini tanıyan ve çalışmanın getirdiği riskleri bilen insanların iş kazası geçirme oranlan daha 
azdır. Dikkatli çalışmak ve gerekli tedbirleri almak ilk Önce çalışanın görevidir.

Çalışanların ruhsal ve fiziksel özellikleri, iş kazaları ve mesleki hastalıkların %50 ‘ye yakınım 
oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, alüminyum profil üretim şirketlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği etkenleri 
tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum, çalışan hayatı ve sağlığı, İş verimi.

ABSTRACT

The brand of a company depends on employers and workers. Behaviour of the company 
owner’s is very important for workers health as well as work safety

The physical conditions and moral values of workers are main factors of work oriented illness 
which approaches to 50 percent. If worker knows his/her work features and risks of working 
environment, it is obvious that ratio of accident will below. Working carefully and taking 
precautions are main duty of a workers.

Irregular production layout, inconvenient working enviromentand hardware are main 
obstaclesfor workers health and safety.

In this work warious factors affecting health and safety in aluminum profile production are 
discussed.

Keywords: Aluminium, life and helalth of employees, employee productivity.

1. GİRİŞ

1.1. TERMİNOLOJİ
Ekstrüzyon yöntemi: Kesit/boy oranının küçültülmesi, başka bir deyişle ürün boyunun 
eninden fazla olmasıdır. Ekstrüzyon yönteminde yüksek basınçta, belli bir sıcaklığa getirilmiş 
alüminyum malzemenin bir kalıptan geçirilmesi işlemidir.
6331 Sayılı Kanun: Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güveliğinin sağlanması ve 
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir [1],
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Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde 
istihdam edilen gerçek kişidir [1].
İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluştur [ 1 ].
İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren 
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır [1].
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalidir [1].
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 
zarar veya hasar verme potansiyelidir [1].
Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük halleridir [2], Alüminyum profil imalatında karşılaşılabilecek bazı 
meslek hastalıkları aşağıda nedenleri ile verilmiştir;

Pnömokonyoz (Çeşitli tozların ya da kimyasal maddelerin uzun süre solunmasıyla 
ortaya çıkan akciğer hastalıklarının ortak adı): Alüminyum tozu, akciğer dokusunda kronik bir 
iltihaba (Altiminoz hastalığına) yol açar. Bu da yavaş yavaş fıbroza (sertleşmeye) dönüşür. 
Böylece solunum yoluyla alınan hava ile kan arasındaki gaz alışverişi giderek zorlaşır. 
Belirtileri nefes darlığı, kuru Öksürük, morarma ve ileri dönemde solunum yetmezliği şeklinde 
görülür. Özellikle alüminyum tozuyla (zımpara, vernik, havai fişek, vb.) çalışan işçilerde 
görülür [3-4].

Gürültü: “Gürültü Yönetmeliği” (23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır) kapsamında Özellikle günlük gürültü maruziyet düzeyi ve gürültü maruziyet 
süresi işitme hasarı oluşması şeklinde tanımlamış ve işitme hasarı günlük minimum 85 dB(A) 
olarak tanımlanmıştır [3]. Alüminyum ekstrüzyon sektöründe “Kararlı Gürültü (Sabit 
Gürültü)” pres motorlarının çıkarmış olduğu ve genelde 75-80 dB(A) şiddetinde ki gürültü ve 
“Kararsız Gürültü” testereler vb. gibi makinelerin oluşturduğu ve şiddeti 85-90 dB(A) 
şiddetinde gürültüler mevcuttur.

Kas iskelet sistemini zorlayıcı işler ve işyerleri (Vibrasyon dahil): İtme, çekme, 
kaldırma, vücudu öne eğme, titreşim, vb nedenlerle kas, iskelet ve eklemlerde meydana gelen 
hasarlardır [3]. Alüminyum sektöründe kalıplarla yapılan işlemlerde, profil sepetlerinin 
hareketi sırasında, profillerin yüklenmesi sırasında, ekstrüzyon presinin oluşturduğu 
titreşimler (titreşimler sınır değerlerde kalmakta olup süreksiz titreşimlerdir) olarak 
tanımlayabiliriz.

Yukarıda tanımlamalarını yapılanların dışında da meslek hastalıkları vardır.

1.2. Bazı İstatistiki Bilgiler
Türkiye de trafik kazaları ve iş kazaları hakkında bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 1. 2011 Yılında meydana gelen kazalar.

Açıklama Toplam Kaza/Olay Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı
Trafik Kazaları* 1.228.928 3.835 238.074
İş Kazaları** 69.227 1.700 2093
Meslek Hastalıkları** 697 10 123

^Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri (2011) [5].
** SGK İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri (2011) [6],

Tablo 1 İncelendiğinde ölüm/kaza sayısı oranları İncelendiğinde trafik kazalarında bu oran 
%0,3 iken iş kazalarında bu oran %2,45’dir. Trafik kazalarından daha fazla sayıda insan iş
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kazalarında hayatını kaybetmektedir. Tablo 2-3 incelendiğinde özellikle metal ve imalat 
alanlarında iş kazası sayısının çok fazla olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Aktif Sigortalılardan İşlemi Tamamlanan İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sürekli İş 
Göremezlik, Ölüm Vak'aları Ve Standardize İş Kazası Oranlarının Faaliyet Gruplarına Ve 
Cinsiyete Göre Dağılımı, 2011 [5].
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Tablo 3. Aktif Sigortalıların İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Vakalarının Meslek Gruplarına
Göre Dağılımı, 2011 [5j.

MESLEK KODLARI V E  MESLEKLER 
O ccupation codes and occupations

2011

iş  Kazası M es lek  Hastalığı

Em ploym ent Iniuries Occupational D iseases

E rkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Male Fem ale Total Male Fem ale Total

72
M eta l İş lem e V e  M akine İle İlg ili İş le rde  Çalışan 
S ana tkâ rla r

9,843 112 9,055 68 0 68

80 TESİS VE  MAKİNE OPERATÖRLERİ V E  MONTAJCILARI 13.754 800 14.554 ' 35 '  3 38

81 S abit Tes is  O pera tö rle ri 3.280 126 3.406 13 1 14

82 M akine O p era tö rle ri V e  M onta jc ıla rı 8.305 654 8.959 20 2 22

83 S ürücü le r V e  H a reke lii M akine le rin  O pera tö rle ri 2,169 20 2.189 2 0 2

93
M adencilik , İnşaat, İm a la t V e  U laştırm a S e k tö rle rin d e k i 
N ite lik  G ere k tirm eyen  İş le rde  Çalışanlar

11.747 575 12.322 138 1 137

2. ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON YÖNTEMİYLE İMALATINDA İŞÇİ SAĞLIĞI

Çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin bozulması olarak tanımladığımız iş kazaları 
birden fazla nedene bağlıdır. Nedenleri İncelediğimizde üç ana unsura ulaşılmaktadır. Bunlar;

a) İş yerine bağlı riskler,
b) İşçiye bağlı riskler,
c) İşverene bağlı riskler,

İşverenler yasal olarak iki yılda bir veya yeni sistem ve makine devreye aldıklarında ve 
kapasite arttırıldığında “Risk Değerlendirmesi Yapmak” ve risk değerlendirmesi sonucu 
olumsuzlukları gidermek zorundadır [7]. Tarafımızca hazırlanan örnek risk değerlendirme 
formu Tablo 3 verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenler aslında genel nedenlerdir. Maddelere 
ayırdığımız riskleri alüminyum ekstrüzyon yöntemiyle imalat için detaylandırdığımızda tüm 
sektörlerin ana paydaş olduğu görülecektir.
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Tablo 3. Ekstrüzyon presi için düzenlenmiş örnek risk değerlendirme tablosu (2011).
Faaliyeti a Tanımı Te h lîic/Za ra r  İltş Ick 1 Ftek Değerlendirme*

Ö n k rab r
Otf*hJJriyw

mu?

y^Hİrr»n

çalışm*
Yatırım

TiLp
Sorunjutu

fi animin 
Taf ilm

Boföm Faaliyet Tanımı T Y«ıt tbiWf*<4h
“ ■ * Şiddeti

1
£

0 
>> 
s

1

Alüminyum
E kstîüzyom ı

m a lzem e  d e şm e s i var 6 4 10 i;Kaybı 1 3 3 K t Çelik burunlu ayakkabı kullanımı Hayır

Y arrva Var 6 4 10 IS Kaybı 5 2 10 OD Yanrnar eldiven Hayır

a Ş r y ü k Var O A 10 i;Kaybı 1 S 5 KE Personel Eğiti m l/Dlkkat/ BJhnç Hayır

s e s Var S A 10 1"l$iıfa 'e ', .. 2 5 10 DE> Kulaktı kaçı Hayır

ta p a k Var 6 A 10 i;Kaybı l 2 2 KE Güllük Hayır

kesilm e
(Profi | k e s im  m akine!

Var 1 1
Ut LTV
Kaybı 2 S 10 OD

Makine bakımı ve personelin 
kipse! gayr eti

Hayır

s ık ışm a Var 1 1 i s Kaybı 1 ı 1 KE Personel Eğiti rni/Oikkat/ Bilinç Hayır

Vtnç Çalınması
ça rp m a Var A 10 iş Kaybı 1 5 S KE Personel Eğiti mJ/Dikkat/Öihnç Hayır

m a lzem e  d ü şm e s i Var » A 10 iş Kaybı 1 5 5 KE Personel Eğiti ml/Dikkat/BÜinç Hayır

| Termikve vj nç 
çalışmaları

y a rm a Var 6 A 10 ıs Kaybı 1 1 1 KE Personel Eğiti mJ/Dikkat/ öihnç Hayır

m a lz e m e  d ü şm e s i VaF A S s
Olum/Sö

kattık 1 S 5 KE Personel Eğiti ml/Dlkkat/BiNnç Hayır

¡tm e /çek m e Var A 4 IS Kaybı 1 3 3 KE Personel Eğiti mi/Dikkat/ Bilinç Hayır

acpr y£k Var A 6 9
Ûltım/Sa

katlık
1 5 1 KE Personel Eğiti mi/Dikkat/Oilinç Hayır

ç a rp m a Var 4 S 3 IS Kaybı 1 3 3 KE Personel Eğiti ml/Dlkkat/ öilinç Hayır

2.1. İş Yerine Bağlı Riskler
İş yerine bağlı riskler temelde fizikseldir. Genelde çalışanların aşırı efor göstermesine neden 
olmaktadır. Tablo 4 ’te aşırı efor nedeniyle meydana gelen iş kazalarının sayısı verilmektedir. 
Genellikle, ülkemizde iş yeri kurulum sırasında veya kapasite arttırma çalışmalarında insan ve 
makine etkenleri önemsenmemektedir. İleriye dönük (fizibilite) çalışmaları tam ve İşin 
uzmanları tarafından yapılmadığından 10 sene içerisinde birçok fabrika yeni bir yer arayışına 
girmektedir. İş yerine bağlı riskler işverenin kontrolündedir. Gerekli çalışmaları işveren veya 
vekili bizzat yürütmesi çalışmaların başarıya ulaşmasında önemli bir etkendir.

Tablo 4. Aktif sigortalıların geçirdiği iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımı, 2011 [5].

KOD NO  KAZALARIN SEBEPLl'IÜ  
C o d o  K f o  T v p o  o f  A c c i e f o n t Maltı
800- BİR V E Y A  BİRDEN HAZLA CİSMİM SIKIŞTIRMASI, EZMGSİtB A TM A ^I, KESM ESİ 22.371

OÜ1 V U c u d u n v o y a  tılr orusnııt İKİ cisim  arasında Katarak aıhişmaa», o^ilmosl. û 276
nn? Bir c irm in  çarpm a») nolicualmlo çökon, d o vrllo « l>lr cl^mlrı altında kalarak .

yaralanm ak
003 Dttrcin citslrııloro çarpm a (Daha tiııcokl ciıiçıııotor sobabiyiu çarpışm alar lıartç) i  .34.1
004 H tiroit ot otlon clolmtoro çarpına 071

Düçon clslmtarln dışında lıaroknt odan clslmtortıı çarpm ası {Uçan lonK v o  
parçacıklar dahil)

ooo Cism in sıkıştırm ası 2.Ö24
DO 7 Şahit **lr mokan tto hnrokot ocfou cinim arasında sıkışm ak 376
800 Marokat odon clslmlorln arasında sıkışm ak (uçan v o y a  diişon ctslmlor hariç) 703
800 Küîiicl v t ı  batıcı t>ir ntotlıı sobop ottlıifju knza. 7,1 30

lOOO- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE V ÜCUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER t t A t i
Injurloîi <iuo to challoTiplııg of Iha body

1001 Aşırt oTor ooroldlran clnlmlori KcıKJirrrmlc 501
1002 Aşırt ofor garoldlrun clskntorl Itn io kvoya  çokınok 1 1 O
1003 Aşırt ofor (joraktlron clslmtori tutmak v<ıva aipnak Ol
1004 Afiır yo ructı hnrokotlor 174

11ÛO.VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YAB AN C I BİR CİSİM KAÇM ASI GG7
1 1 0 1  Gözo v o y a  vü cud un doğal hoşluklarına yabancı cisim  kaçm ası 658
1102 Nofos borusunun bir [jıda m addoslylo tıkanm ası. 6

1400- KAZALARIN SONRADAN M EYDANA ÇIKAN AKIBETLERİ 7
1500-KAYN AK YAR A R K EN  M EYDANA GELEN KAZALAR Accidant Mhflo îMOldhlü 122

1GÛO -ÜLDÜR M EVEYAR ALAM /I I 210
1001 Kontlİ kondlnl öldUmıo v o  ynrsılarno 65
1002 Bir başkası tarafından dldllrülmo v o  yaralanm a 153

1000-ZARARLI M ADDELERLE V E Y A  R A D Y A S Y O N LA  TEM A S ETM EK V E Y A  MARUZ KALM AK 124
1 8 0 1  ^ arsırrt m addoloriıı solunum v  o y » sindirim yoluyla tem ası y a  da cilt v  eyam ukozadan 1 1 9

oınilmosl
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İş yerine bağlı riskleri, olumsuz etkilerini ve yapılması gereken çalışmaları aşağıda 
özetlenmiştir;
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a) İşe uygun iş akışının planlanmaması: Ekstriizyon yöntemiyle imalatta iş akışım 
“hammadde kabul/stok, hammadde ısıtma fırını rampası, sıcak kesme (kesilmiş billet 
kullananlar için geçerli değil), pres kovanına yükleme, pres (ekstrüzyon presi, kalıp tav fırını, 
konveyör hattı, germe makinesi ve kesme makinesi), sepete dizme, termik (ısıl işlem, ara stok 
söz konusu) ve ara stok” olarak özetleyebiliriz. Hammadde kısmında düzenli bir stok sahası 
hazırlanmamaktadır. Billetler ile ekstrüzyon hattı arasında geçişler planlanmamama, çoğu 
işletmede billetler üretim hattı ve çalışanların arasında taşınmakta. Çalışanları forklift 
çarpması, bilicilerin düşmesi sonucu ezilme, vb. tehlikeler altındadırlar. Pres ve konveyör 
sistemi bir bütün olarak ele alınmaktadır. Gerekli olan termik/ler uygun konumlara 
kurulmamaktadır. Bundan dolayı profillerle doldurulmuş sepetler itilerek veya vinçler 
vasıtasıyla üretim sahasında hareket ettirilmektedir. Çalışanlar 2 tona yaklaşan ağırlıktaki 
sepetleri iterek/çekerek hareket ettirmekte ve aşırı efor harcamaktadırlar. Ağır yük 
itme/çekmeden dolayı çalışanlarda kas-iskelet sistemlerinde zedelenmeler oluşmaktadır.
b) Ara stok ve stok alanlarının uygun olmayışı: Birçok ekstrüzyon işletmesinde 
üretim/sevkiyat kapasitelerine göre ara stok ve stok alanları bırakılmadığından üretim 
sahasında dağınık ve haddinden fazla yükseklikte istiflenmiş profil sepetleri görülmektedir. 
Şekil 1 ’de hatalı stoklanmış alüminyum profiller görülmektedir. Sepetler dizilirken yerden 
tasarruf etmek için birbirlerine çok yakın ve yüksek istiflenmektedirler. Bunun sonucunda 
sepetler çok fazla yer değiştirme ve fazla yükten dolayı hesaplanan zamandan daha kısa 
sürede deforme olmaktalar. Çalışanların gereksiz yere profil yüklü sepetleri tekrar tekrar 
hareket ettirmeleri ruhi olumsuzluklara ve çok fazla efor harcamalarına neden olmaktadır. Dar 
alanlarda ve yüksekte çalışmalar da söz konusu olmaktadır. Dar alanlarda sıkışına, bedenin 
(bel kısmını) zorlanması nedeniyle incinmeler görülmektedir. Bazı durumlarda çalışanların 
sepetlerin üst kısımlarına çıkmalarına neden olmaktadır. Yüksekten düşme sonucu çalışanın 
Ölümü ile sonuçlanabilecek kazalar olabilmektedir. Ara stok ve stok alanlarının planlanması, 
kurallarının belirlenmesi, uyaranların uygulanması ve üretim/sevkiyat planlamasının 
kapasiteye göre yapılması alınacak önlemler arasında olabilir. Ayrıca ERP programları ve 
ERP programlarının etkin kullanılması da çözüm olabilir.

Şekil 1. Hatalı stoklanmış malzemeler.

c) Çalışma ortamının uygun olmaması: Alüminyumun ekstrüzyon yöntemiyle imalatı 
sıcak imalat türüdür. Çalışanlar 550°C sıcaklıklara maruz kalabilmektedir. İklimlendİrme 
konusu çoğu işletmenin dikkate almadığı bir konudur. Kış aylarında çalışanların elektrikli 
sobalarla veya pres başında ısınmaya çalıştıkları görülmektedir. Yaz aylarında ise hava 
akımının düşük olması çalışma ortamını (özellikle yaz aylarında) bunaltıcı hale getirmektedir. 
Alüminyum kesimi ekstrüzyonu ve kesimi sırasında alüminyum tozu oluşmaktadır. 
Alüminyum tozunun çalışma sahasına çıktığı görülmektedir. Ekstrüzyon presi motorları 
ortalama 75-80 dB(A) şiddetinde gürültü oluşturmaktadır. Bir çok İşletmede preslerin 
motorları, prese yakın ve çalışma sahasında yer almakta ve gerekli yalıtımları 
yapılmamaktadır. Ekstrüzyon preslerinde titreşim oranı genel sınırlar içerisinde kalmaktadır. 
İki imlendirmenin (termal konfor) yapılmamış işletmeler de %30 yakın verim kaybı 
olmaktadır. Çalışanlarda dikkat dağınıklığına ve KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) 
kullanmamalarına neden olmaktadır. Çalışma ortamının iklimlendirmesinin yapılması
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gereklidir. Gürültü nedeniyle oluşan işitme kayıpları mesleki hastalık olarak 
değerlendirilmektedir. Yüksek gürültülü ortamlarda çalışanların birbirleriyle iletişim kurmak 
İçin kendilerini zorladıkları ve dikkatlerinin dağıldığı bilinmektedir. Pres motorlarının ve 
testerelerin izolasyonlarının yapılması işçi sağlığı ve iş verimi için br gerekldiletir.
“Makine Yaşam Alanı” kavramı önem kazanmalıdır. Presler iç içe geçecek şekilde 
kurulmamalıdır. Gerekli bakım boşlukları ve teçhizatlarının hazırlanması için alan gereklidir. 
Bırakılmayan bakım boşluklarından dolayı bakım onarım işleri uzamakta ve çalışanların 
sıkışma, bedenlerini zorlama, vb. gibi tehlikeler vardır. Ayrıca bakım için sürekli kullanılması 
gereken aletlerin prese yakın konumlarında ve bakımlı olarak bulunmaları sağlanmalı veya 
bakımı kolaylaştıracak şekilde üst/alt yapıları kurulmalıdır.
Çalışma zemini ve etrafının temizliğinin ve bakımlarının düzenli olarak yapılması büyük 
önem arz etmektedir. Bakımsız zeminler (özellikle profil yüklü sepetlerin hareket 
ettirilmesinde) çalışanların işlerini zorlaştırmaktadır. Pis ve dağınık çalışma ortamları 
çalışanlarda psikolojik olarak yıpranmalara ve dikkat dağınıklığına da neden olmaktadır. 
Zeminde bulunan yabancı maddeler (yağ, alüminyum iş parçası, kalıp, vb.) çalışanların takılıp 
düşmelerine veya ayaklarına batmalarına neden olabilir. Çalışma zeminin bakımlarının 
düzenli yapılması ve çalışma sahasının temizlenmesi için bir personelin görevlendirilmesi, 
haftalık bakımlar arasına temizlik çalışmalarının da eklenmesi yapılabilir (Şekil 2).

Şekil 2. Soldan sağa doğru ilk iki resim çalışma ortamının uygun olmadığını, üçüncü resim de 
çalışma zemininin uygun olmadığını göstermektedir.

2.2, İşçiye Bağlı Riskler
İşçiye bağlı riskler temelde psikolojik riskler olarak değerlendirebiliriz. Çalışan ve yönetici 
(amirler, orta ve üst kademe yöneticileri) davranışları ve kişisel düşünceleri riskleri 
belirlemektedir. Çalışanların korunmasını ICKD kullanmaları sağlanarak giderilecek 
çalışmalara yer verilmiştir. Yönetici kaynaklı riskler “İşveren” kısmında değerlendirilecektir. 
Çalışanlarda ayakta tedavi, yatarak tedavi (iş kaybı) veya ölümle neticelenecek kazalar 
gerçekleşebilmektedir. Çalışanların bilinçlendirilmesi ve takip edilmesi alınabilecek etkin 
Önlemlerdendir. Yasal olarak işverenlerin “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimlerini her yıl 
düzenli olarak vermeleri yasal olarak zorunludur [8]. Risklerin kaynakları, oluşabilecek 
kayıplar ve alınacak tedbirlere değinilmiştir. Bunlar;
a) Sıcak malzemelerle çalışma: Ekstrüzyon da çalışma sıcaklıkları 550-600°C 
sıcaklıklara ulaşmaktadır. Çalışanlar kalıpların hazırlanması, sökülmesi, profillerin çıkışının 
ayarlanması, sıcak numune alma (ortalama 60°C), vb. sıcak malzemelerle temas 
etmektedirler. Sıcak malzeme ile temas sonucunda çalışanların vücutlarında yanıklar 
(özellikle el ve kol bölgelerinde) oluşabilmektedir. El ve kollarda oluşan yanıklar çalışanlarda 
ruhsal çöküntülere ve geçici iş göremezliğe neden olmaktadır. Isıya dayanıklı (sağlık 
açısından kevlardan imal edilmiş) eldivenlerin ve kol koruyucularının kullanılmaları 
gereklidir ve yöneticiler tarafından sağlanmalıdır.
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b) El aletleri ile çalışma: Özellikle kalıpların ayarlanması sırasında ve kalıpların presten 
sökülmesi sırasında el aletleri kullanılmaktadır. El aletleri ile çalışmalarda oluşan kazalar 
geçici iş göremezlikle (ayakta tedavi) atlatılmaktadır. Çalışanlara uygun el aletlerinin temin 
edilmesi ve el aletlerinin bakımlarının düzenli yapılması riskleri azaltmaktadır. Ayrıca 
çalışanlara işlerine uygun eldiven verilmeli ve kullanmaları sağlanmalıdır.
c) Kesici delici malzemelerle çalışma: Profillerin uç kısımlarında kalan çapak 
çalışanların ellerinde metal kesiklerine neden olmaktadır. Oluşan kesikler iş kaybına neden 
olmuyor fakat çalışanları ruhsal olarak olumsuz etkilemektedir. Bazı firmalar (müşteriler) 
özellikle iş güvenliği noktasında çapaklı profilleri iade etmektedir. Profillerin kesim 
kısımlarında kalan çapağın ve keskin köşenin tamamen giderilmesi söz konusu olmadığından 
çalışanlara İş eldivenleri verilmesi ve kullandırılması sağlanmalıdır (Şekil 3).

Şekil 3. Keskin köşeli malzemenin KICD’siz tutulduğu göstermektedir.

d) Malzeme düşmesi: Kalıpların ve profillerin sehpa üzerinden düşmesi sonucu ayak ve 
bacaklarda kırıklara varan hasarlar oluşturabilmektedir. Çalışanlara “Çelik Burunlu İş 
Ayakkabısı” temin edilmeli ve giymeleri sağlanmalıdır.
e) İki nesne arasında sıkışma: Preslerin haraketli parçalan (zımba, kovan, vb.) arasında 
kalma çalışanların ölümüne neden olabilmektedir. Olma ihtimali çok düşük olmasına karşın 
çalışanların bu tür kısımlara kontrolsüz geçişinin önlenmesi, önlenemiyorsa fotosel gibi 
sistemlerin kurulması alınabilecek önlemlerdendir.
f) Elektrikli aletlerle çalışma: Ekstrüzyon presleri yüksek gerilimle çalışan makinelerdir. 
Ayrıca bazı kalıp tav fırınları ve numune kesme testereleri de elektrikle çalışmaktadır. 
Elektrik çarpması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar oluşabilmektedir. Bu tür kazaların olma 
ihtimali çok düşüktür. Elektrik panolarına suyun ve alüminyum tozunun ulaşması 
engellenmelidir. Elektrik panolarının ve pres kontrol panosunun altına yalıtım paspasının 
serilmesi, elektrikli el aletlerinin (kablo kısımları) bakımlarının yapılması, vb. alınabilecek 
tedbirler arasındadır.
g) Ağır yüklerin kaldırılması: Ekstrüzyon kalıpları ve profiller ağır malzemeler olarak ilk 
akla gelmektedir. Ekstrüzyon kalıplarının ağırlıkları 50 kilogramı geçebilmektedir. Kalıplarla 
yapılan çalışmalarda çalışanların el/parmaklar da ezilmeler ve belde zedelenmeler oluşabilir. 
Profillerin sepetlere konulması sırasında profillerin kaldırılması söz konuşundur. Özellikle 
belde zedelenmelere neden olabilmektedir. İşe uygun kaldırma araçlarının tasarlanması, 
kurulması ve çalışanlara malzemelerin kaldırılması ve taşınması işleri eğitimlerinin belirli 
aralıklarla verilebilir.
h) Hatalı davranışlar: Çalışanların bazıları eğitimi alsın veya almasın yetenekleri dışında 
işleri de yapmaya çalışmaktadırlar. Özellikle bilgi ve tecrübe gerektiren balcım ve şoförlük 
(forklift) en çok karşılaşılanlardır. Ölümle sonuçlanan kazalar oluşabilmektedir. Hatalı 
davranışların önlenmesi noktasında eğitim ve amirlerin davranışları önemli bir etkendir. 
Amirlerin yetkin olmayan görevleri yapan çalışanları uyarması ve hatta işten men etmesi 
gereklidir (Şekil 4).
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Şekil 4. Çalışanların hatalı davranış örnekleri.

2.3. İşveren Kaynaklı Riskler (Âmir, Orta ve Üst Yöneticiler)
İşveren kaynaklı riskler fiziksel riskler olabileceği gibi psikolojik riskler de olabilmektedir. 
Fiziksel riskler işyerine bağlı riskler kısmında değerlendirilmiştir. Çalışanlarda bedensel ve 
ruhsal hasarlara neden olabilecek kazalar veya meslek hastalıkları oluşabilmektedİr. İşverenin 
bilinçlendirilmesi, desteklenmesi (devlet tarafından) ve zorlanması (yasalar tarafından) 
yapılabilecek çalışmalardır. Risklerin kaynakları, oluşabilecek kayıplar ve alınacak tedbirler 
aşağıda verilmiştir:
a) Eğitimsiz veya uygun olmayan çalışanın görevlendirilmesi: İşletmelerde çoğunlukla 
oryantasyon eğitimleri kısa tutulmakta ve çalışanların vücut ölçüleri dikkate alınmadan 
görevlendirilmektedir. Ölümle veya ruhsal hasarla sonuçlanan kazalar meydana gelmektedir. 
Oryantasyon eğitimlerinin zamanın uygun verilmesi, eğitimin sınav ile sonuçlandırılması ve 
sınav sonuca göre polivalans (yetkinlik) çizelgelerinin hazırlanması ve çalışma sahasına 
asılması alınabilecek tedbirlerdendir. Çalışanların vücut yapıları işe alımda ve İş yerinde 
görevlendirmelerde dikkate alınmalı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanıyla ortak hareket 
edilmelidir. Yapılan çalışmalar raporlanmalı ve çalışanın özlük dosyasında saklanmalıdır.
b) Çalışma saatleri ve ara dinlenmeler: Ekstrüzyon sektöründe işin durmaması (öğle 
yemeğinde dahi) esas prensiptir. Bunun doğrultusunda bazı fabrikalarda günde 12 saat 
çalışma baz alınmaktadır. Fazla sürelerle çalışmalarda çalışanlarda dikkat kaybı, iş verimi 
düşmesi ve ruhsal çöküntü oluşmaktadır. Basit bir hesaplama ile günde 12 saat çalışan bir 
personel İşe gelmek ve işten çıkmak için (evde hazırlanma süresi ve işe yakın olduğu 
varsayılarak) bir saatini harcamaktadır. Toplamda çalışanın 13 saati iş için geçmektedir. 
Çalışanın günde 8 saat uyku ve bir saat akşam yemeği ve çay için harcadığını düşünürsek 
çalışanın kendi ve ailesi için kalan süre 2 saattir. Yeterince dinlenememiş ve ailesiyle vakit 
geçirememiş çalışanın kendi ve ailesi huzursuz olmakta. Bu huzursuzluk çalışanda dikkat 
kaybına ve çalışma veriminin düşmesine neden olmaktadır. Çalışma sürelerinin yasal olarak 
tanımlanan 8 saate çekilmesi ve gerekli dinlenme aralarının verilmesi gereklidir. Şekil 5’de iş 
kazalarının çalışma saatlerine göre dağılımı verilmektedir.

Şekil 5. İş kazalarının saatlere göre dağılımı 2011 [6].

c) Güvenlik önlemlerinin alınması: İşletmeler yaşayan organizmalar gibidir. Kendilerine 
has riskler mevcuttur. İşverenlerin iş yerlerindeki riskleri tespit ettirmeli ve derhal önlemlerini
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almalıdırlar. İşletmelere bazı makinelerin koruyucu donanımlarının söküldüğü görülmektedir. 
Bunun nedeni koruyucu donanımın genel olarak düşünülmesi ve çalışanının işini yapmasını 
zorlaması hatta engellemesi söz konusudur. Bu tür durumlar ölümle sonuçlanan iş kazalarına 
neden olmaktadır. İş yerlerine alman makine ve teçhizat bünyesinde mevcut olan makine 
koruyucu donanımları tetkik ettirmeli ve gerekirse iş yerine uygun ilave koruyucu 
donanımları yaptırmalıdır. İşletmeler karşılaşabilecekleri acil durumları (sel, yangın, deprem, 
vs.) belirlemeli, ekiplerini kurmalı, eğitimlerini vermeli ve acil durum sistemlerini (yangın 
söndürme tüpleri, yangın söndürme sistemleri, acil çıkışlar, vs.) kurmalı ve bakımlarını 
yapmalıdırlar. Şekil 6’da acil çıkış kapısının önüne konulan malzemelerden dolayı işlevini 
yapamaz hale geldiği görülmektedir.

Şekil 6. Uygun olmayan acil çıkışlar

d) Teknolojik yatırımların yapılması: Çalışanların güvenlik ve sağlıklarının korunması 
yönünde geliştirilen teknolojinin belirlenmesi ve tedarik edilmesi gereklidir. Geliştirilen 
teknolojiler aynı zamanda iş akışını ve çalışma verimini arttırmaktadır.

3. SONUÇ

İş hayatı işveren ve işçi arasında geçmektedir. İşverenlerin makinelere ihtiyaçları oldukları 
kadar sağlıklı ve işini bilen çalışanlara da ihtiyaçları vardır. İşin önemli kısmını makineler 
yapmaktadır, fakat makineleri çalıştıran, kontrol eden ve yönetenler insanlardır. Çalışanların 
sağlıklı ve güvenli çalışmalarının sağlanması yasal, vicdani ve iş verimi için gereklidir. 
Ülkemizde iş gücü maliyetlerinin düşük ( ABD ve Avrupa’ya göre) olması nedeniyle verimsiz 
çalışmanın işverene maliyeti hesaplanmamaktadır. İş kazası sonucu oluşan görünür (hastane 
masrafları, tazminatlar, makinenin kapatılması vs.) ve görünmeyen maliyetler (işçinin verimi, 
işçinin eğitim maliyeti, iş kazası geçiren işçinin yerine diğer işçilere yüklenen yük, psikolojik 
çöküntü, vs.) konusunda detaylı çalışmalar yapılmalıdır.
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3003 Alüminyum Alaşımı Sacların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynaklı
3 Bağlantılarının Özellikleri *

Properties of the Friction Stir Spot Welded 3003 Aluminum Sheets

Emel Taban, Erdinç Kaluç, Duygu Gün 
Kocaeli Üniversitesi /  Türkiye

©........................... ..................... .... ......................................—......... ......... ....................................................©

ÖZET

Alışılmış direnç nokta kaynağına alternatif olarak geliştirilen sürtünme karıştırma nokta 
kaynak yöntemi (FSSW), kaynak teknolojisi konusunda son gelişmelerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yöntemde belirli bir devirde dönen tükenmeyen takımın yalnızca 
dalma, karıştırma ve çekilme hareketi ile kaynak bölgesini ısıtarak metalin yumuşamasını ve 
noktasal olarak kaynağın oluşmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada 1 mm kalınlığında 3003- 
H14 alüminyum alaşımı saclar, FSSW yöntemi ile farklı devir sayısı, takım dalma mesafesi ve 
kaynak süreleri kullanılarak kaynak edilmiştir. Oluşturulan kaynaklı bağlantıların mekanik ve 
mikroyapısal özellikleri incelenmiş, optimum kaynak parametreleri saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Sürtünme karıştırma nokta kaynak yöntemi, (FSSW), 3003 alüminyum alaşımı.

ABSTRACT

Friction stir spot welding (FSSW) process, developed as an alternative to conventional 
resistance spot welding is a recent development in welding industry. The FSSW process 
involves only the plunge, mixing and retraction of the non-consumable rotating tool at a 
certain rpm, thus softening the weld zone and forms the spot weld. In this study, 3003-H14 
aluminum alloy sheets with a thickness of I mm have been welded using FSSW process with 
various rpm, tool pin depth and weld time. Mechanical and microstructural features of the 
welded joints have been investigated while optimum parameters have been determined.

Keywords: Friction stir spot welding, FSSW, 3003 aluminum alloy.
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1. GİRİŞ

Süııek, kolay biçimlendirilebilen ve korozyona dirençli bir malzeme olan alüminyum 
alaşımlarının otomobil gövde üretiminde kullanılan elektrik direnç nokta kaynağı ile kaynak 
edilmesinde malzemenin fiziksel özelliklerinden ve metalurjik özelliklerinden dolayı yaşanan 
güçlükler, otomotiv endüstrisinde tüm gövdenin alüminyum alaşımlarından oluşturulmasını 
geciktirmektedir. Ancak son yıllarda alüminyum ve benzeri hafif alaşımlarının kaynağında 
elektrik direnç nokta kaynağı yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş olan ve alışılmış 
sürtünme karıştırma kaynağı (FSW) yönteminden yola çıkılarak geliştirilen sürtünme 
karıştırma nokta kaynağı (FSSW) yöntemi kaynak teknolojisi konusundaki son gelişmelerden 
biri olarak karşımıza gelmektedir [1,2,3]. Mazda ve Kawasaki Heavy Industries (KHI) 
tarafından geliştirilen alternatif sürtünme karıştırma nokta kaynağı (FSSW) yöntemi ilk olarak 
2003 yılında Mazda RX-8 seri üretim otomobilinde kullanılmıştır. FSSW İle elde edilen 
bağlantılarda düşük çarpılma, oldukça iyi mekanik özellikler ve daha az atık-kirlilik oranı 
sağlanmıştır [4].

FSSW yönteminde kullanılan takım, pim ve omuz adı verilen iki kısımdan oluşmaktadır. Belli 
bir hızda dönen kaynak takımının üst üste yerleştirilmiş iş parçalarına belli bir derinliğe kadar 
dalması, belirlenen derinlikte takımın belli bir süre dönmesi ve dönme süresi bittiğinde 
kaynak takımının geri çekilmesi ile iş parçalarının kaynağı gerçekleşir [5].

Şekil 1 ve Şekil 2’ de şematik gösterimi verilen FSSW yönteminde, dairesel yüzeylerden biri 
üzerine merkezlenmiş bir pim ile birlikte dönen bir takım, önceden belirlenmiş bir dalma 
derinliğinde üst üste bindirilmiş levhaların yüzeyinden merkeze doğru belirli bir oranda 
daldırılmaktadır. Daha sonra seçilen uygun kaynak süresinin ardından hızla geri 
çekilmektedir. Meydana gelen sürtünme ısısı, gerek çevresel gerekse eksensel doğrultuda 
malzeme akışına neden olan metal ve dönen pimi yumuşatmaktadır. Takım omzu tarafından 
uygulanan basınç, pim etrafında halka şeklinde bir katı faz birleştirmesini sağlamaktadır [4].

Takır
Dönen takım

Takım omuzu

Destek ! Örs

Şekil 1. FSSW yönteminin elemanlarının gösterimi [4]
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Şekil 2. FSSW yönteminin şematik gösterimi [6]

FSW yönteminin bir türevi olan FSSW geleneksel kaynak yöntemlerine göre daha üstün 
özelliklere sahiptir. FSSW yönteminin üstünlüklerinden başlıcaları: Ergimeyi kolaylaştıran 
malzemeye ve atmosfer ortamına ihtiyaç duyulmaması, ek kaynak metali kullanımı ve ark 
gereksinimi olmaması, toplam enerji gereksiniminin diğer kaynak yöntemlerine göre daha az 
olması, birleştirmelerin diğer kaynak yöntemlerine göre daha temiz ve güvenli olması, farklı 
metal kaynağına olanak sağlaması, bir katı faz yöntemi olduğu için alüminyum ve 
alaşımlarının kaynağında katılaşma ve sıvılaşına çatlaklarının görülmemesi, yöntem ile elde 
edilen birleştirmelerin mekanik özelliklerinin iyi olması, insan sağlığına zararlı kaynak 
dumanı, radyasyon vb. durumlar oluşturmamasıdır [7].

FSSW yöntemi son zamanlarda otomotiv endüstrisinde alüminyum ve magnezyum alaşımlı 
malzemelerin birleştirilmesinde alternatif olarak kendini göstermekle birlikte yöntem belli 
başlı kaynak parametrelerine sahiptir. FSSW yöntemindeki kaynak parametreleri; pim çapı, 
dalma derinliği, devir sayısı ve kaynak süresidir. Bu yöntem üzerine son zamanlarda yapılan 
araştırmalar, kaynak parametrelerinin elde edilen kaynaklı birleştirmelerin mekanik 
özelliklerine etkisi üzerine ivme kazanmıştır. [4,8-15],

Bu çalışmada yapılan literatür araştırması ışığında, AW 3003-H14 alüminyum alaşımı 
parçalar elektrik direnç nokta kaynak yöntemine alternatif olarak geliştirilen sürtünme 
karıştırma nokta kaynağı (FSSW) yöntemiyle kaynak edilmiştir. Kaynaklı bağlantıların 
mekanik özelliklerini incelemek üzere çekme deneyine tabi tutulması, kaynak bölgelerinin 
makroyapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, deney malzemesi olarak dövme alüminyum alaşımı 1 mm kalınlığında AW 
3003-FÎ14 saclar kullanılmıştır (Tablo 1). 3003 alüminyum alaşımı saclar birbirlerine 
sürtünme karıştırma nokta kaynağı yöntemiyle literatürle uyumlu parametreler esas alınarak 
yapılan ön deneylerden sonra belirlenen uygun parametreler kullanılarak kaynak 
edilmişlerdir. Sürtünme karıştırma nokta kaynağı yapılan bağlantıların mekanik özelliklerini 
saptamak amacıyla numunelere çekme deneyi uygulanmış ve bağlantıların kaynak bölgeleri 
makroyapı incelemesine tabi tutulmuştur.
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Tablo 1. Deney malzemesinin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri

Alaşım Kimyasal Bileşimi (%)
Alema

Mukavemeti
(MPa)

Çekme
Mukavemeti

(MPa)

EN AW 3003-H14
Si Fe Cu Mn Ti Zn Al

173.0 179.00.13 0.43 0.06 1.06 0.02 0.01 98.27

Deney malzemelerin standarda uygun şekilde kesilmesinin ardından kenarlarındaki çapakları 
alınmıştır. Daha sonra standarda uygun olarak bindirme mesafesi ve kaynak noktası 
işaretlenmiştir. Standarda uygun olarak hazırlanan saclar CNC freze tezgahında literatür 
araştırması ve ön deneyler sonucunda belirlenen uygun kaynak parametreleri kullanılarak 
sürtünme karıştırma nokta kaynak (FSSW) yöntemi ile kaynak yapılmıştır. Sürtünme 
karıştırma nokta kaynağı İle alüminyum alaşımı numunelerin kaynağının yapılmasında AISI 
1050 çelik malzemeden imal edilen takım kullanılmıştır. Takım omuz çapı 10 mm, pim çapı
3,5 mm, pim yüksekliği 1,3 mm olarak alınmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. FSSW işleminde kullanılan takım teknik resmi

Kaynak parametreleri olarak daima derinliği, takım devri ve kaynak süresi belirlenmiştir. 
Dalma derinliği 1,45 mm ile 1,50 mm, takım devri 1000 d/d ile 1500 d/d, kaynak süresi 2s İle 
3s olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan kaynak parametreleri Tablo T  de gösterilmiştir.

Tablo 2. Kaynak Parametreleri ve Seviyeleri

Sembol Kaynak
parametreleri

Birimi Seviye-1 Seviye2

A Dalma Derinliği mm 1,45 1,50
B Takım Devri dev/dak 1000 1500
C Kaynak Süresi sn 2 3

Deneysel çalışmada 3003-H14 saclar belirlenen parametre ve seviyeleri baz alınarak belirli bir 
sistematikte sürtünme karıştırma nokta kaynağıyla birleştirilmiştir. Kaynaklı bağlantılara 
uygulanan kaynak parametrelerinin gösterimi Tablo 3’ de gösterilen şekildedir.
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1

Tablo 3. Kaynaklı bağlantı koduna göre uygulanan kaynak parametreleri

Deney numarası 
(Kaynaklı bağlantı kodu)

Kaynak parametreleri

A B c
Dalma Derinliği Takım devri Kaynak süresi

1 1,45 1000 2
2 1,45 1000 ■“>J
3 1,45 1500 2
4 1,45 1500 oJ)
5 1,50 1000 2
6 1,50 1000 3
7 1,50 1500 2
8 1,50 1500 3

Şekil 4’ de , Tablo 3’ de gösterilen belirlenmiş kaynak parametrelerine uygun olarak yapılan 
kaynaklı plakalardan örnek olarak 4 numaralı kaynaklı bağlantı gösterilmiştir.

Şekil 4, İ,45 mm dalma derinliği, 1500 d/d takım devri, 3 s kaynak süresi uygulanmış
kaynaklı bağlantı görüntüsü
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Tablo 5’ de ise tüm kaynaklı bağlantıların stereo mikroskopla çekilen kuvvet hatlarının 
gözlenebildiği nokta kaynaklarının üst görünüşleri verilmiştir.

Tablo S. Kuvvet hatlarının gözlenebildiği nokta kaynaklarının üst görünüşleri

DENEYLER VE SONUÇLARININ İRDELENMESİ 

Çekme Deneyinin Yapılması ve Sonuçlarının İrdelenmesi

FSSW işleminde her bir deneyde 7 nokta kaynağı uygulanmış ve çekme deneyi için her 
bağlantıdan 3 adet numune kullanılmıştır. Tüm kaynaklı bağlantılardan en gerçekçi sonuçları 
almak için çekme deney numuneleri en genel yapıyı temsil edecek şekilde seçilmiştir. 
Hazırlanan numunelere yapılan çekme deneyleri için maks. 50 kN kapasiteli Z50 Model 
Zwick marka Universal çekme cihazı kullanılmıştır. Tüm deneyler oda sıcaklığında 
gerçekleşmiştir. Çekme deneyi sonucu kesme makaslama yükü gözlem değerleri ve 
ortalamaları Tablo 6’ da verilmiştir.

Tablo 6. Çekme Deneyi Sonucu Elde Edilen Veriler

A B C Gözlemler Ortalama
Deney 

numarası 
(Kaynaklı 

plaka kodu)

Takım
dalma

derinliği
(mm)

Takım
devri
(d/d)

Kaynak
zamanı

(sn)

Maksimum kesme-makaslama 
yükü (N)

Ortalama
kesme

makaslama
yiikü(N)

1 2 3
1 1,45 1000 2 1485,94 784,97 641,65 970,85
2 1,45 1000 3 782,37 981,10 881,95 881,81
3 1,45 1500 2 1755,68 1666,48 1592,88 1671,68
4 1,45 1500 3 1602,84 1624,92 1555,21 1594,32
5 1,50 1000 2 1550,88 1721,04 1541,36 1604,43
6 1,50 1000 3 1509,32 1532,70 1108,00 1383,47
7 1,50 1500 2 2821,64 2486,53 2282,17 2530,11
8 1,50 1500 3 1874,31 2711,23 2309,87 2298,47
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Her bir kaynaklı bağlantıdan seçilen 3 adet numuneye uygulanan çekme deneyleri sonucunda 
elde edilen kesme-makaslama yüklerinin her bir bağlantı için ortalaması alınmış ve grafik 
üstünde gösterilmiştir. Şekil 5’ de kaynaklı bağlantılar İçin kesme-makaslama yükünün grafik 
gösterimi verilmiştir.
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Şekil 5. Çekme deneyi sonuçlarının grafikte gösterimi

Kaynaklı bağlantıların mukavemet değerleri değerlendirildiğinde, dalma derinliği ve kaynak 
süresi sabit tutulduğunda takım devri arttıkça kesme-makaslama yükünün arttığı 
görülmektedir. Diğer bir kıyaslamada ise kaynak süresi ve takım devri sabit tutulduğunda 
dalma derinliği arttıkça kesme makaslama yükünün azaldığı görülmektedir. Dalma derinliği 
ve takım devri sabit tutulduğunda kaynak süresi arttıkça kesme makaslama yükünün azaldığı 
gözlemlenmiştir.

Çekme deneyi sonucunda, grafiksel gösterim ve Tablo 6 ’ da görüldüğü gibi en yüksek kesme 
makaslama yükü 7 kodlu bağlantıda görülmüştür. 1,50 mm takım dalma derinliği, 1000 
dev/dak takım devri, 2 sn kaynak süresi parametreleriyle yapılan sürtünme karıştırma kaynağı 
en yüksek kesme-makaslama yükü elde edilmesini sağlamıştır.

A W 3003-H14 alaşımının kesme-makaslama yükü 2219,60 N ’dur. FSSW yöntemi 
uygulandıktan sonra bulunan kesme-makaslama yüklerinin esas metal İle kıyaslanması sonucu 
Tablo T  de de görülebileceği 7. ve 8. kaynaklı bağlantıların verimi çok yüksek çıkmıştır.

Tablo 7. Kaynaklı bağlantıların verimlilik oranlan

Kaynaklı bağlantı kodu Verimlik (%)
1 970,85/2219,60= %43.73
2 881,81/2219,60= %39.73
3 1671,68/2219,6Ö=%75.31
4 1594,32/2219,60=%71.83
5 1604,43/2219,60=%72.28
6 1383,47/2219,6Ö=%62.33
7 2530,11/2219,60=%113.99
8 2298,47/2219,60=% 103.55
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Makroyapı İncelemeleri ve Sonuçlarının İrdelenmesi

FSSW işleminde her bir deneyde 7 nokta kaynağı uygulanmış ve metalografi deneyi için her 
bağlantıdan 1 adet numune kullanılmıştır.

Deney numuneleri kaynak yapılmış noktalardan (kaynak metali merkezinden) boyuna 
kesilmiş, bakalite gömülmüş ve bakalite gömülen numuneler zımparalanmış, parlatılmış ve 
dağlanmıştır. Kaynak bölgeleri makroskobik olarak görüntülen m iştir (Tablo 8).

Tablo 8. Kaynaklı bağlantıların makroyapı görüntüleri

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile birleştirilen 3003-H14 alüminyum alaşımı sacların 
mekanik ve makroyapı incelemeleri sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Kaynaklı 
bağlantıların mukavemet değerleri açısından, dalma derinliği ve kaynak süresi sabit 
tutulduğunda takım devri arttıkça kesme-makaslama yükünün artmış, kaynak süresi ve takım 
devri sabit tutulduğunda dalma derinliği arttıkça kesme makaslama yükünün azalmış olduğu 
görülmektedir. Özellikle sürenin 2 saniyeden 3 saniyeye çıkması aynı devir kullanılması 
durumunda dahi mekanik özellikleri düşürmüştür. En yüksek mukavemet değerlerine 1,5 mm 
dalma derinliği, 1500 dev/dk takım devri ve 2 saniye kaynak süresinde ulaşılmıştır, verim 
yaklaşık % 114 mertebesinde olup, bu esas metal mukavemet değerlerinin üzerine çıkılması 
bakımından önemli bir sonuçtur. Endüstriyel uygulamalar için de 2 saniye, bu yöntemde tek 
bir nokta oluşturulması için yeterince kısa bir süre olduğundan bu tür alaşımlar için bu 
yöntemin seri üretimde kullanılabilme olanağı dikkate alınmalıdır.
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Gemi İnşa Endüstrisinde Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma 
Kaynaklı (FSW) Bağlantılarının Mekanik ÖzellikleriMechanical P rope it i es of Friction Stir Welded Aluminium Alloys Used in the Shipbuilding Industry

Beytullah Güngör1, Erdinç Kalııç2, Emel Taban2, Aydın Şık3 
!TC Deniz Kuvvetleri TCG Mızrak Komutanlığı. -Kocaeli Üniversitesi. -’Gazi Üniversitesi / Türkiye

©-

ÖZET

Bu çalışmada, özellikle gemi yapım ve savunma endüstrilerinde kullanılan AW 5083-H111 ve 
A W 6082-T651 alüminyum alaşımları sürtünme karıştırma kaynağı ile alın alma eş ve farklı 
alaşım çiftleri oluşturulacak biçimde kaynak edilmişlerdir. Elde edilen kaynaklı bağlantıların 
mikroyapı özellikleri ve mekanik karakteristiklerinin incelenmesi amacı ile; kaynaklı 
bağlantılardan çıkarılan standart deney parçalarına çekme, eğme ve yorulma deneyleri 
uygulanmıştır. Yorulma deneyi sonucu oluşan kırılma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) ile analiz edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmaları desteleyecek veriler elde etmek için 
bağlantıların kaynak bölgelerinden alman deney parçalarına mak.ro ve mikro yapısal 
incelemeler ile mikro sertlik taraması yapılmıştır. İncelemeler sonucunda özgün sonuçlar elde 
edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşım lan, 5083-H111, 60S2-T651, Sürtünen Eleman ile Kaynak 
(FSW), mekanik özellikler, mikroyapısal özelikler, yorulma.

ABSTRACT

In this study, AW 5083- Hi l l  and AW 6082- T651 aluminium alloy plates used especially 
for shipbuilding and defense industries were welded using Friction Stir Welding (FSW) 
Process as similar and dissimilar welded joints with one side pass at PA position. For the 
purpose of investigating microstructural and mechanical characteristics; such as tensile, 
bending and fatigue tests applied to the specimens extracted from welded joints in accordance 
with international standards. Fractured surface of fatigue test specimens were also examined 
by using optic and scanning electron microscope (SEM). Also, macro and micro structures of 
weld zones were investigated and micro hardness o f weld zones were measured to have data 
supporting previous results. These investigations showed original data.

Keywords: Aluminium alloys, 50S3-H1U, 60S2-T651, friction stir welding (FSW), mechanical 
properties, microstructural properties, fatigue.
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l .  GİRİŞ

Alüminyum ve alüminyum alaşımları, 1761’den 1886 yılına kadar süren keşif sürecinin 
ardından o yıllarda üretimi zor bir metal olması nedeniyle altın kadar değer görmüştür. 
Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının keşfinden sonra, bilim adamları alüminyum ve 
alüminyum alaşımlarının Özellikle insanoğlunun havacılık ve uzay sektöründe yaşadıkları 
sorunları çözeceğine inanmıştır. Hatta henüz keşfedilmesine karşın Jules Verne’in 1865’te 
yazdığı “Dünyadan Aya” isimli kitabında alüminyum için; “gümüşün beyazlığına, altının 
yıkılmazlığına, dem irin azmine, bakırın ergiyebilirliğine, camın hafifliğine sahip b ir 
m etaldir. Kolaylıkla dövülerek işlenebilir, neredeyse bütün kayaların temelini teşkil 
eder, çeliğin üçte biri ağırlığına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bizi aya götürecek 
aracın temel maddesi olacak gibi” ifadesini kullanmıştır[l].

Alüminyum ve alüminyum alaşımları, üstün özelliklerinin yanında gelişen kaynak 
yöntemlerin de katkısıyla gıda endüstrisi, kimya endüstrisi, otomotiv ve gemi yapım 
endüstrisi, raylı taşıma sistemleri, havacılık ve uzay endüstrisi, cihaz yapımı ve makina imali 
alanlarında yoğun olarak kullanılan malzemeler konumuna gelmiştir (Şekil 1). Özellikle 
uçaklarda kullanımı ve uzay araçlarında kullanımıyla Jules Verne’in hayali gerçekleşmiştir
[1-5].

□ Yapı 

^ Ulaşım 

E Mühendislik 

® Paketleme 

^Diğerleri

Şekil I.- Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kullanım alanları [1].

Alüminyum ve alüminyum alaşımları, gazaltı kaynak yöntemleri MIG, TIG ve PAW 
yöntemleri ile halen yaygın biçimde kaynak edilebilse de ergitme esaslı olan bu yöntemler 
alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynak bölgesinde ve ısıdan etkilenmiş bölgelerinde, 
alaşımların ve kullanılan ek kaynak metallerin içyapısına bağlı olarak kaynaklı bağlantılarda 
sorunlar oluşturabilmektedir. Bunun yanında bazı alüminyum alaşımlarının bu yöntemlerle 
kaynağının nerede ise olanaksız olması nedeniyle bilim adamları yeni arayışlar 
İçersindedirler. Bu kaynak yöntemlerinde ortaya çıkan sorunlar; yüzeyde bulunan yüksek 
dirence sahip oksit filmi, kaynak sırasında ve sonrasında oluşan sıcak çatlama, kaynak 
metalinde oluşan gözeneklilik, kaynak metali ve ısıdan etkilenmiş bölgede oluşan mukavemet 
kaybı olarak sıralanabilir. Bu arayışlar içinde bir katı faz kaynağı olan sürtünme karıştırma 
kaynağı (FSW) İngiltere Kaynak Enstitüsü’nde (The Welding Institute- TWI) 1991 yılında 
alm-abna ve köşe birleştirmelerinde başarıyla uygulanmıştır [3,4,6,7]. FSW yöntemi ile, 
özellikle kaynağın nerdeyse olanaksız olduğu bazı alüminyum alaşımlarının da kaynağı 
olanaklı hale getirilmiş, farklı metal kaynağına olanak sağlanmış, ark kaynaklarına göre
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ulaşılan daha düşük tepe sıcaklıkları nedeniyle daha az süreksizlik, gerilmeli korozyon 
çatlağına direnç ve yorulma mukavemetlerinde gelişme, daha iyi bir dikiş görünümü, ek 
kaynak metal ihtiyacının ortadan kaldırılması gibi birçok iyileşme sağlanmıştır

Bu konuda yapılan literatür araştırmasında [9-14], AW5083 ve AW6082 alüminyum 
alaşımlarının ayrı ayrı FSW kaynağında mekanik ve mikro yapısal özelliklerin incelendiği 
görülmüş fakat farklı metal çifti olarak FSW yöntemi uygulamasına rastlanmamıştır. 
Dolayısıyla bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde, özellikle gemi yapımında yoğun olarak 
kullanılan EN AW 5083-H1ÎÎ ve EN AW 6082-T651 alüminyum alaşımlarının sürtünme 
karıştırma kaynağı (FSW) ile oluşturulan bağlantıların;

• Mekanik özelliklerinin (çekme, eğme, yorulma),
* Mikroyapısal özelliklerinin (metalografi, SEM ve sertlik vb.),

incelenmesi ve bulunan sonuçların ülke ve dünya endüstrisine aktarılması esas alınmıştır. 
Öncelikle AW5083 ve AW6082 alüminyum alaşımlardan eş ve farklı alaşım çiftleri olarak 
literatür taraması sonucu tespit edilen ve Ön deneyler sonucunda elde edilen parametreler 
uygulanarak FSW uygulanmış kaynaklı bağlantılar elde edilmiştir. Kaynaklı bağlantılardan 
çıkarılan numunelere çekme, eğme ve yorulma deneyleri uygulanmış, yorulma deneyi sonucu 
oluşan kırılma yüzeyleri optik ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) île analiz edilmiştir. 
Bağlantıların kaynak bölgelerinden alman numuneler mikroskobik ve makroskobik olarak 
incelenmiştir. Ayrıca kaynak bölgesinin mikro sertlik taraması yapılmıştır.

2, DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, 6 mm kalınlığında, kimyasal bileşimi Tablo l'de verilen alüminyum alaşımı 
levhalar deney malzemesi olarak kullanılmıştır.

Tablo 1.- Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi.
Alasım Analiz Sonucu Elde Edilen Kimyasal Bileşimleri

Numerik Kimyasal
Sembol

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al

AW 5083 AlM"4,5MnO,7 0.076 0.13 0.032 0.63 4.34 0.064 0.003 0.035 0.055 94.6
AW 60S2 AÎSilMcMn 1.02 0.23 0.052 0.63 0.69 0.066, 0.002 0.033 0.048 97.2
^Kimyasal analizler Spectro Lab Optik Emisyon Cihazı ile yapılmıştır (Federal Mofiiıl- İzmit Fabrikası)

Kaynak edilecek levhalar, EN 288- 4 standardına göre saptanan boyutlarda yatay oluk 
pozisyonunda I- alın kaynak ağzı biçiminde kaynak edilecek şekilde hazırlanmışlardır. 
Kaynak öncesinde, alüminyum alaşımlarının yüzeyinde bulunan ve kaynakta birleşme 
zorluğuna yol açan oksit tabakası ve kirlilikler; yağ ve oksit alma gibi kimyasal işlemlerin 
yanısıra, kaynak işlemine başlamadan önce mekanik bir temizleme yöntemi kullanılarak 
temizlenmiştir.

Standard boyutlarda hazırlanan AW5083-H111 ve AW6082-T65Î alüminyum alaşımı 
levhalar, üniversal freze tezgahında daha önceden yapılan ön deneyler sonucunda saptanan ve 
literatürle uyumlu parametreler kullanılarak, sürtünen eleman ile kaynak (FSW) yöntemi ile, 
5083-5083; 5083-6082 ve 6082-6082 eş ve farklı alaşım çifti biçiminde tek pasoda kaynak 
edilmiştir.
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Kaynak işlemi sırasında parçalar alın alma getirilerek arada boşluk kalmayacak şekilde 
ağızlanmış ve çelik lama pabuçlar ile rijit bir şekilde sabitlenmiştir. FSW yöntemi ile deney 
parçalarının birleştirilmesinde, sertleştirme ısıl işlemi uygulanmış Hİ3 takım çeliğinden 
yapılmış 20 mm çapında, ucunda 5,7 mm boyunda M5 sol vida açılmış konik pim bulunan 
omuzlu Özel takım kullanılmıştır. Yöntemin uygulanması sırasında takım, ilerleme yönüne 
doğru, düşeyle 2° açı yapacak biçimde ayarlanmıştır. İlerleme hızı 64 mm/dak ve devir 1250 
d/dak olarak uygulanmıştır.

3. DENEY SONUÇLARI VE İRDELENMESİ

FSW kaynak yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bağlantılardan alınan numuneler üzerinde 
kaynak bölgeleri metalografîk olarak detaylı bir biçimde incelenmiştir. Makroyapı ve 
mikroyapı incelemeleri sonucunda elde edilen görüntüler Şekil Fde verilmektedir. Mikroyapı 
görüntülerinde, kaynak bölgesinin optik mikroskop ile 50x ve 200x büyütme oranı ile 
incelemeleri yapılmıştır.

Şekil 2.- FS\Y bağlantılarına ait mikroyapı görüntüleri.
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FSW kaynaklı bağlantıların optik mikroskop ile yapılan makro incelemelerinde, kaynak 
bölgelerinin normal EM, TMEB ve ICM makro ve mikroyapıları görüntüsü verdiği 
görülmüştür. Bu kaynak yönteminde kaynak metalinde görülen soğan halkası oluşumu F56 ve 
F66 kodlu numunelerde çok net olarak görülmüş F55 kodlu numunede ise gözlenememiştir. 
Her iki durum da daha önce yapılan bir çok çalışmada sıklıkla gözlenmiş olup normal bir 
durumdur [9, 12, 15- 20], F55 kodlu numunenin kaynak metali tam olarak tavlanmanın etkisi 
ve eş eksenli tane yapısı görülmektedir [17].

Metalografık inceleme numuneleri üzerinde 200 gr yük altında (HVo,2) yapılan mikro sertlik 
tarama sonuçları Şekil 3'te verilm iştir.
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Şekil 3.- FSW bağlan tıkır ma ait mikrosertlik tarama sonuçları

Kaynaklı bağlantıların genelinde sertlik değişimlerindeki azalma literatürde %40 seviyelerine 
kadar gözlenirken bu çalışmada en fazla %27 seviyesinde düşüşle F56 kodlu numune de 
görülmüştür. F55 kodlu numunede EM-TMEB-KM geçişlerinde herhangi bir sertlik düşüşü 
görülmemiş aksine ortalama % 4 artış görülmüştür. Bu durum AW5083 alüminyum 
alaşımlarda kaynak sonrası oluşması beklenen sertlik dağılımının aksine bir durum olmakla 
bİtlikte[2], sertlik artışlarının % 6 seviyesine kadar olduğu çalışmalarda mevcuttur [6,20]. F55 
kodlu numunenin kırılma yüzeyleri incelendiğinde görülen sünek kırılma da bu sertlik 
dağılımını doğrular niteliktedir. F66 kodlu numunede TMEB’de olması beklenen sertlik 
düşüşleri gözlenmiş olmasına rağmen bu KM ile EM sertlikleri aynı seviyededir ve bu durum 
da nadir olmakla birlikte literatürde benzer durumlar söz konusudur [17]. TMEB’de oluşan bu 
sertlik düşüşü çekme deneyleri sonucu kopmaların bu bölgelerden olmasıyla birlikte 
düşünüldüğünde beklenen bir durumdur. F56 kodlu numune için sertlik dağılımı literatüre 
uygun olduğu görülmüştür [2, 12, 15]

Kaynaklı bağlantılardan çıkarılan numunelere uygulanan çekme deneyi sonuçları Şekil 4 ’te 
verilmiştir. Numunelerin çekme deneyi sonuçları incelendiğinde; kaynaklı bağlantıların 
verimi F55 için ortalama % 86, F56 için ortalama % 64, F66 % 62 olduğu görülmüştür. 
Kopmaların ağırlıklı olarak kaynak metalinden olduğu F56 kodlu numunelerde kopmaların 2 
adedinin AW 6082 tarafı TMEBMen olduğu, F66 kodlu numunelerden 2 adedinin TMEB’den 
olduğu görülmüştür. Bu durumun yapılan sertlik taramalarına uygun bir davranış olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Mukavemet değerlerinin literatüre uygun değerler olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır [9, 15, 16]
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Şekil 4.- FSVV bağlantılarına ait çekme deneyi sonuçlan

Kaynak çiftlerinde çekme deneyi sonucunda A W 6082 tarafı lEB’de oluşan kopmalar, 
AW6082 alüminyum alaşımının kaynağında oluşan lEB’lerin diğer alüminyum alaşımlardan 
farklı olarak en zayıf bölgeler olmasından kaynaklanmaktadır [2],

Yorulma deneyi sonuçlan Şekil 5’te verilmiştir. Yorulma dayanımlarının F55, F66 ve F56 
olarak sıralandığı görülmüştür. Bu üç numunenin akma dayanımlarının F55, F66 ve F56 
olarak sıralanmasına rağmen birbirine çok yakın değerler olmasıyla birlikte F55 kodlu 
numunenin kaynak bölgesinde yumuşama olmaması ve olağan dışı iyi sertlik dağılımından 
kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
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Şekil 5.- FS\V bağlantılarına ait yorulma deneyi sonuçları
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F55 kodlu numuneye uygulanan yorulma deneyi sonucu oluşan kırılma yüzeyleri SEM 
görüntüleri Şekil 6 ’da görülmektedir.

Şekil 6.- F55 kodlu bağlantıların yorulma deneyi sonucu oluşan kırılma 
yüzeyi SEM görüntüleri

FSW yöntemi ile kaynak edilmiş levhalardan EN 91Û'a göre çıkarılan eğme numunelerine 
uygulanan kök eğme ve yüz eğme deneylerinde hiçbir hataya rastlanılmamıştır.

5. SONUÇLAR

Alüminyum ve alüminyum alaşımları içinde yüksek mukavemetleri ve korozyona dirençleri 
nedeni ile gemi yapım ve savunma endüstrilerinde taşıt yapımında yaygın kullanılan alaşımlar 
olan 6 mm kalınlığındaki 5083- H111 ve 6082-T651 alaşımı levhaların Sürtünme Karıştırma 
Kaynak (FSW) yöntemi kullanılarak tek pasoda kaynak edilmeleri ve bağlantıların mekanik 
özellikleri ve kaynak bölgelerinde, kaynak ısı girdisi nedeni ile oluşan metalurjik 
dönüşümlerinin incelendiği bu çalışma sonucunda;

• FSW uygulanmış bağlantılarında, soğuk şekillendirme sertleştirmeli AW5083 
alüminyum alaşımı en iyi kaynak bağlantı performansını verirken, sıralama AW 
5Ö83-AW6082 ve AW6082-AW6082 olarak gözlenmiştir.

• Isıl İşlem uygulanabilen alüminyum alaşımlarda çökelti boyutlarının büyümesi ya da 
çözünmeler nedeniyle kaynak bölgelerinde oluşan yumuşama AW 6082-T651 
alaşımının sürtünme karıştırma kaynağında da görülmüş ve kaynaklı bağlantının 
mukavemeti bu metalurjik dönüşüme göre düşmüştür[21].
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* Kaynaklı bağlantıların mikrosertlİk taramaları sonucunda elde edilen sertlik eğrileri 
AW 5083-AW6082 ve AW6082-AW6082 için normal olarak görülmüştür. AW5083- 
AW5083 alaşımının kaynak bölgesinde sertlik düşüşü görülmemiş bu durumun düşük 
kaynak hızının kaynak boyunca (ısıl işlem uygulanamayan bu alaşımda) bir gerilme 
giderme tavlaması etkisi ve dinamik yeniden kristalleşme ile oluşan ince taneli ve eş 
eksenli bir mikro yapı göstermesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

• Yorulma deneyi sonucunda en uzun yorulma ömürleri AW5083-AW5083 kaynaklı 
çiftinde görülmüştür.
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Süıtünme Karıştırma Nokta Kaynak Tekniği ile Birleştirilen 2024-T3 ile 5754-H22 
Alüminyum Alaşımı Levhalarm İncelenmesi

Investigation of Friction Stir Spot Welded 2024-T3 and 5754-H 22 Alimlini um Alloy Sheets

Kaan Aktoğan, Yalıya Bozkurt
Marmara Üniversitesi /  Türkiye

ÖZET

Son yıllarda, yeni ve kompleks yapılardaki malzemelerin kaynağının, endüstri için sorun 
teşkil etmesi nedeniyle katı hal kaynak yöntemleri bu malzemelerin birleştirilmesinde çok 
daha etkili hale gelmiştir. Alüminyum ve alüminyum alaşımlarından üretilen levhaların 
özellikle otomotiv, demiryolu ve savunma sanayii gibi alanlarda kullanımı değişik katı hal 
kaynak yöntemlerinin uygulanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yöntemlerden birisi de 
sürtünme karıştırma nokta kaynağı (SKNK)’ dır. SKNK yöntemi uygulanarak endüstride, 
alüminyum ve alaşımları üzerine yeni tasarımlar ortaya konmuş ve özellikle önemi 
yadsınamaz olan statik ve dinamik enerjinin korunmasına yönelik kullanımlarda yer 
edinmiştir. Bu çalışmada, 1.6 mm kalınlığında AA2024-T3 ile 1.5 mm kalınlığında AA5754- 
H22 sac levhalar kullanılmıştır. Endüstriyel koşullarda iki farklı alüminyum alaşımı sac 
levhalar farklı takım dönme hızları, takım dalma derinlikleri, takım eğim açıları ve takım 
bekleme süreleri gibi kaynak parametreleri kapsamında SKNK yöntemi ile birleştirilmişlerdir. 
Yapılan birleştirmelerde, çekme-makaslama deneyi ile kaynak kopma kuvveti belirlenmiş ve 
kaynak bölgelerinden mikrosertlik ölçümleri yapılmıştır. Uygulanan mekanik testler 
neticesinde elde edilen kaynaklı birleştirmelerde kaynak parametrelerinin, kaynak oluşumu ve 
kaynak kırılması üzerindeki tesirleri tespit edilmiştir.

Anahtar Keli melen Alüminyum alaşımı, kaynak parametreleri, mekanik özellikler, sürtünme karıştırma nokta 
kaynağı.

ABSTRACT

İn recent years, new materials and complex structures, the source of a problem for industry 
due to the integration of solid state welding methods, these materials have become much more 
effective. Aluminium and aluminium alloy sheets produced especially for the automotive, 
railway and defense industry in areas such as the implementation of the use of different 
methods of solid state welding has become a necessity. One of these methods is friction stir 
spot welding (FSSW). FSSW method is applied industry, aluminum and its alloys, which can’ 
t be denied on the importance of the new designs have been revealed and in particular for the 
protection of static and dynamic energy use, has appeared. In this study, aluminium alloy 
2024-T3 (1.6 mm thickness) sheets and aluminium alloy 5754-H22 (1.5 mm thickness) sheets 
is used. Aluminium alloy sheets were joined by FSSW with different welding parameters, 
namely tool rotational speed, tool plunge depths and tool dwell time İn industrial conditions. 
The lap-shear tensile load and microhardness measurements were carried out with mechanical 
tests. The influence of the welding parameters on the welding fracture and formation of the 
weld zone were identified for the joints obtained.

Keywords: Aluminium alloy, friction stir spot welding, mechanical properties, welding parameters.
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1. GİRİŞ

Birçok alanda kullanılan ince kesitli metal malzemelerin kaynağında yaşanan sorunlar, farklı 
kaynak türlerinin gelişimini sağlamıştır. SKNK yöntemi; Al, farklı iki Al alaşımı, Mg, Al ile 
Mg ve çelik saclara başarı ile uygulanmaktadır. Bu kaynak yöntemi, sürtünme karıştırma 
kaynağının (SKK) [1], nokta halinde dikiş üreten bir versiyonudur. Kaynak işleminde 
kullanılan kaynak takımı, karıştırıcı uç ve omuz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır [2]. 
Belirli bir hızda dönen kaynak takımı, üst üste yerleştirilmiş iş parçalarının belli bir 
derinliğine kadar dalması ve belirlenen derinlikte belli bir süre dönmesi ile sürtünme ısısı 
oluşturur [3]. Kaynak takımının bitişiğinde oluşan ısı ve yumuşayan malzeme plastik olarak 
deformasyona uğrar. Dönme süresi bittiğinde kaynak takımının geri çekilmesi ile üst ve alt 
levha arasında katı hal birleşme işlemi (SKNK) gerçekleşir. Şekil la’ da kaynak takımının 
birleştirilecek levhalara doğru ileri itilme işlemi, Şekil lb ’ de birleşme ve Şekil lc ’ de takımın 
geri çekilmesi gösterilmektedir.
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Şekil 1. SKNK yöntemi şematik gösterimi; a) Dalma, b) Birleşme, c) Geri çekilme.

SKNK birleştirmesinde takım ucunun biçimi, birleştirilecek malzemenin ısınmasında ve 
karıştırma hareketinde direkt etkili olmaktadır. BÖylece takım ucu kaynak dikişi oluşumunu 
etkileyerek kaynağın kopma kuvvetini tayin etmektedir. Uygun olmayan takım uçları ile 
düşük kopma kuvveti ve kaynak hatası içeren dikişler elde edilmektedir [4].
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2. MALZEME VE YÖNTEM

2.1. Kullanılan Malzemeler
Bu çalışmada kullanılan alüminyum alaşımı levhaların kimyasal bileşimi ve mekanik 
özellikleri Tablo V de gösterilmiştir. 2024-T3 ve 5754-H22 alüminyum alaşımı levhalar 
yapılarındaki alüminyum miktarı veya diğer kimyasal bileşenlerin oranlarının değişiklik 
göstermesi sonucu farklılıklar göstermektedir. Çalışmada 1.6 mm kalınlığında 2024-T3 
alüminyum alaşımı ve 1.5 mm kalınlığındaki 5754-H22 alüminyum alaşımı levhaların 
birbirleri ile olan birleşmeleri sonucu SKNK işlemi gerçekleştirilmiştir. Birleştirilmiş levha 
ölçüleri 25x100 mm uzunluğundadır. Bu levhaların 25x25 mm ölçülerindeki kısımları tüm 
deney numuneleri için kaynak bölgesi olarak standartlaştırı İm ıştır. Deneylerde kullanılan 
alüminyum levhaların boyutları Şekil 25 de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2024-T3 ve 5754-H22 alüminyum alaşımı levhaların kimyasal bileşimi ve mekanik
özellikleri.

Mekanik Özellikler Kimyasal Bileşim (%)

Malzeme Çekme
Mukavemeti

(MPa)

Uzama

(%)
Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr

2024-T3 435 17 93.11 0.07 0.14 4.5 0.65 1.5 0.01 0.02 -

5754-H22 245 14 95.29 0.25 0.31 0.02 0.38 3.2 0.18 0.12 0.23

100

Şekil 2. Çalışmada kullanılan SKNK yöntemi ile birleştirilecek alüminyum alaşımı levhaların
standartlaştırılmış boyutları.

2.2. Kullanılan Takımlar ve Takım Geometrileri
SKNK işlemi için kullanılan karıştırıcı uçlu takım Şekil 3’ de gösterilmiştir. Takımın omuz 
çapı 14 mm olup 6° konkav omuz açısına sahiptir. Karıştırıcı ucun uzunluğu 2.40 mm olarak 
(toplam levha kalınlıklarının %76’ sı) belirlenmiştir. Şekil 3’ deki karıştırıcı takım ucuna 
oluklu ve dişli üçgen şekli verilmiştir ve köşeler arası uzunluk 6 mm olarak belirtilmiştir. Bu
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tasarım SKNK işlemi neticesinde oluşan birleştirmenin özelliğini etkileyen unsurlardan 
birisidir. SKNK işlemleri 1500, 2100 ve 3000 dev/dak takım dönme hızlarında ve ortalama 
takım dalma hızı 0.35 mm/s sabit tutulmuştur. Karıştırıcı ucun batma derinliği üst levhadan 
itibaren 2.45, 2.55 ve 2.65 mm (üst levhaya batma derinliği; 0.1, 0.2 ve 0.3 mm) olarak 
ayarlanmıştır. Karıştırıcı ucun istenilen derinliğe ulaştıktan sonraki bekleme süresi de 2, 5 ve 
10 s olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3. Oluklu ve dişli üçgen şeklinde tasarlanmış karıştırıcı uçlu takımın ölçülendİrİlmiş
görünüşü.

2.3. Mekanik Testler
SKNK ile birleştirilmiş alüminyum alaşımı levhalar çekme-makaslama işlemine tabi tutulmuş 
ardından; aynı yedek numunelerin kaynak merkezleri eksende olacak şekilde kesme işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Vickers mikrosertlik (HV) ölçümleri üst ve alt levhadan V er mm 
aralıklarla Şekil 4 ’ de gösterilen sistemde ölçülmüştür. Birleştirilmiş levhaların çekme- 
makaslama deneyleri Zwick marka Z010 tiniversal tip çekme cihazında JIS Z 3136 
standardına [5], göre yapılmıştır. HV ölçümleri; Schimadzu HMV marka mikrosertlik cihazı 
ile, 10 s’ lik süre ve 200 gr yük kullanılarak yapılmıştır.

Üst levha
■ ♦  ■ 0* 0 -  0  ■ 0 -  ■ ♦  ■ 0  ■ -0

Alt levha

0  ■ ■ 0- - -0 ■ 0

Kaynak 
anahtar deliği

0 - 0 - ■ 0 -  ■ 0 ■ -0 ■' ■ 0 0 ■ 0*

0 - -0 ■ 0- : 0  -- 0  -40»-- - -40- - -40 - -»0- 0  - - 0  ;

0 Sertlik girintisi

Şekil 4. Numuneler üzerinde, Vickers mikrosertlik (HV) ölçümlerinin alındığı noktaların
şematik olarak gösterimi.

ALUS'OS
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3. BULGULAR

3.1. Çekme-Makaslama Kuvveti
Tablo 2’ de kaynak takımının 2024-T3 üst levha, 5754-H22 alt levha (2024-T3/5754-H22) 
olduğu durum için ve 5754-H22 üst levha, 2024-T3 alt levha (5754-H22/2024-T3) olduğu 
durum için SKNK ile birleştirilmiş alüminyum levhaların çekme-makaslama deneyi sonuçları 
gösterilmektedir.

Tablo 2. 2024-T3/5754-B22 ve 5754-B22/2024-T3 durumu için çekme-makaslama deneyi
sonuçları.

Takım Takım Takım Takım Çekme-
Malzeme eğim dönme dalma bekleme makaslama

açısı hızı derinliği süresi kuvveti

O (dev/dak) (mm) (s) (kN)

2024-T3/5 75 4-H22 0 1500 2.45 2 2.04
5754-H22/2024-T3 0 1500 2.45 2 3,60

2024-T3/5754-H22 2 1500 2.55 5 2.39
5754-H22/2024-T3 2 1500 2.55 5 2.60

2024-T3/57 54-H22 3 1500 2.65 10 3.04
5754-H22/2024-T3 3 1500 2.65 10 3.82

2024-T3/5754-H22 0 2100 2.55 2 2.47
5754-H22/2024-T3 0 2100 2.55 2 3.52

2024-T3/5754-H22 2 2100 2.65 5 4.26
5754-H22/2024-T3 2 2100 2.65 5 5.65

2024-T3/5754-H22 3 2100 2.45 10 1.21
5754-H22/2024-T3 3 2100 2.45 10 2.43

2024-T3/5754-H22 0 3000 2.65 2 2.77
5754-H22/2024-T3 0 3000 2.65 2 4,45

2024-T3/5754-H22 2 3000 2.45 5 1.60
5754-H22/2024-T3 2 3000 2,45 5 2.90

2024-T3/5754-H22 3 3000 2,55 10 2,52
5754-H22/2024-T3 3 3000 2.55 10 5,56

Deneysel çalışmanın genelinde 2024-T3/5754-H22 durumunda SKNK’ lı birleştirmelerde en 
düşük çekme-makaslama kuvveti (1.21 kN) takım dönme hızı 2100 dev/dak, takım bekleme
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süresi 10 s, takım dalma derinliği 2.45 mm ve takım eğim açısı 3° (2100/10/2.45/3) olarak 
ayarlandığında yapılan SKNK’ da elde edilmiştir. 5754-.H.22/2024-T3 durumu için ise en 
yüksek çekme-makaslama kuvveti (5.65 kN), 2100/5/2.65/2 kaynak parametrelerinde elde 
edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; takım dönme hızının sabit tutularak, takım 
dalma derinliğinin arttırılması neticesinde belirli düzeyde çekme-makaslama kuvvetinin de 
arttığı görülür [6], SKNK uygulanmış alüminyum alaşımı levhaların çekme-makaslama 
deneyleri sonrasında iki çeşit kırılma tipinin meydana geldiği gözlenmiştir. Bunlardan 
birincisi, Şekil 5b’ de gösterilen düşük kaynak mukavemeti elde edilen birleşme kesilmesi, 
İkincisi ise, Şekil 5a’ da gösterilen ve en yüksek kaynak mukavemeti değerlerinin elde edildiği 
birleşme çıkması (kırılması) [1] şeklinde gerçekleşen kırılma tipleridir [6,7], Şekil 5a’ da 
uygulanan çekme-makaslama deneyi sonucunda en yüksek mukavemet değerini veren 
birleştirme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şekil 5b’ de ise uygulanan çekme-makaslama testi 
sonucunda en düşük mukavemet değerini veren birleştirme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

I1J1
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Şekil 5. 2024-T3 ve 5754-H22 alüminyum alaşımı levhaların çekme-makaslama testi sonrası 
üst ve ait levhaların yüzey görünümleri; a) 2100/5/2.65/2 kaynak parametreleri İle alman en 

yüksek sonuç, b) 2100/10/2.45/3 kaynak parametreleri ile alınan en düşük sonuç.

3.2. Mikro sertlik İncelemeleri
Çekme-makaslama işleminin ardından; maksimum ve minimum değer veren SKNK 
numuneleri üzerinde mikrosertlik ölçümleri yapılmıştır. Şekil 6’ da en yüksek, Şekil 77 de ise 
en düşük mukavemet değerleri elde edilmiştir. Şekil 6’ da gerçekleştirilen maksimum sonuç
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veren SKNK’ lı bağlantının Vickers mikrosertlik (HV0.2) ölçümleri sonuçlarında 2024-T3 ana 
alüminyum alaşımından alman ortalama sertliğinin 135.34 HV0.2 olduğu, 5754-H22 ana 
alüminyum alaşımından alman ortalama sertliğinin ise 61.09 HV0.2 olduğu belirlenmiştir. 
2024-T3 ana alüminyum alaşımı levha alt kısımda iken yapılan SKNK’ lı birleştirmelerde 
2024-T3 ana metalden, ısı tesiri altında kalan bölgeye (ITAB) doğru sertlikte bir düşüş, termo- 
mekanik etkilenen bölgeden (TMEB) [2] itibaren karışım bölgesine doğru ise artış 
gözlenmiştir. Şekil T  de 2024-T3 alüminyum alaşımı levha üst kısımda iken yapılan SKNIC’ 
lı birleştirmelerde ana metalden karışım bölgesine doğru gidildikçe 2024-T3 alüminyum 
alaşımının sertlik değerlerinin arttığı gözlenmiştir [8]. Takım omzunun ısıtma etkisi sebebiyle 
meydana gelen yoğun plastik deformasyon sertlik artışına neden olmuştur [9], Şekil T  deki 
sertliğin Şekil 6’ dakinden yüksek olmasının sebebi; takım dalma derinliğinin 2.45’ den 
2.65’e artış göstermesi neticesinde homojen bir karıştırma ortamının meydana getirilmesi 
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 6. 2100/5/2.65/2 kaynak parametreleri ile gerçekleştirilen 5754-H22/2024-T3 konumlu
SKNK numunesinin mikrosertlik dağılımı.

K a v n » k  m e r k e z in d e n  u z a k l ık  (m ın)

Şekil 7. 2100/10/2.45/3 kaynak parametreleri ile gerçekleştirilen 2024-T3/5754-H22 konumlu
SKNK numunesinin mikrosertlik dağılımı.
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4. SONUÇLAR

T 5754-H22/2024-T3 konumlu ve 2024-T3/5754-H22 konumlu alüminyum alaşımı levhalar 
SKNK tekniği ile birleştirilmiş; her İki takım için maksimum ve minimum sonuçlar 
belirtilerek, dört farklı mikroyapısal bölgenin var olduğu görülmüştür. Bu bölgeler: 1) 
Karışım bölgesi, 2) TMEB, 3) IT AB ve 4) Ana metaldir.

2. 5754-H22/2024-T3 konumlu alüminyum alaşımı birleştirmesinde (2.65 mm takım dalma 
derinliğinde ve 5 s’ lik takını bekleme süresinde ve takımın batma derinliği toplam levha 
kalınlığının % 84,94’ ü olduğunda yapılan SKNK’ lı birleştirilmelerde) 5.65 kN 
maksimum çekme-makaslama kuvveti elde edilmiştir.

3. 2024-T3/5754-H22 konumlu alüminyum alaşımı birleştirmesinde (2.45 mm takım dalma 
derinliğinde ve 10 s’ lik takım bekleme süresinde ve takımın batma derinliği toplam levha 
kalınlığının % 77,7’ si olduğunda yapılan SKNK’ lı birleştirilmelerde) 1.21 kN minimum 
çekme-makaslama kuvveti elde edilmiştir.

4. Takım dalma derinliğinin 2.65 mm’ ye artmasıyla çekme-makaslama kuvvetlerinde artış 
gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin, takımın SKNK yapılan alüminyum alaşımı levhalara 
fazla dalması neticesinde homojen bir karıştırma ortamının meydana getirilmesi olduğu 
belirlenmiştir.

5. Çekme-makaslama deneyleri sonrasında iki çeşit kırılma tipinin meydana geldiği 
gözlenmiştir. Bunlardan birincisi, düşük kaynak mukavemeti elde edilen birleşme 
kesilmesi, İkincisi ise, en yüksek kaynak mukavemetinin elde edildiği birleşme çıkması 
(kırılması) şeklinde gerçekleşen kırılma tipleridir.
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Alüminyum Alaşımlarının Kaynağında Yeni Bir Alternatif: Manyetik 
Puls Kaynak Yöntemi (MPW)

A New Alternative in Aluminum W elding: Magnetic Pulse Welding (MPW)

Emel Taban
Kocaeli Üniversitesi /  Türkiye

ÖZET

Manyetik puls (darbe) kaynağı (MPW), bir katı faz kaynak yöntemidir, prensip olarak 
patlamalı kaynak yöntemine benzemesine karşın bu yöntemde iş parçalan, elektromanyetik 
kuvvetler kullanılarak birbirlerine hızlandırılarak basınç oluşturulmak suretiyle birleştirilir. 
Bu basınç, kaynak edilecek parçalar için özel tasarlanmış bir elektromanyetik alan yaratan 
bobin sistemi ile üretilmektedir. Bobinden yüksek akım geçirilerek iki manyetik alan 
oluşturulmaktadır. Yüksek hızdaki bu çarpma dolayısıyla plastik deformasyona uğrayan 
parçalar kaynak olmaktadır. Bu yöntem ile iki parçanın kaynak edilebilmesi için, iki parçanın 
iletken olması ve yüksek hızda birbirine çarpması ve bu çarpma sırasında iki yüzeyin atomik 
temasının sağlanması gerekmektedir. Yönteme elektromanyetik puls ya da manyetik darbe 
kaynağı adları da verilmektedir. MPW, alüminyum- alüminyum eş malzeme ve alüminyum 
bakır, alüminyum magnezyum, alüminyum titanyum farklı malzemelerin birleştirilmesinde 
oldukça tercih edilen bir kaynak yöntemi konumuna gelmiştir. Bu çalışmada, özellikle 
otomotiv endüstrisinde artan uygulama alanı bulan alüminyum alaşımlarının eş ve farklı 
metaller İle kaynağında kullanılabilen manyetik pıılse kaynak yöntemi (MPW)’nin prensibi, 
endüstriyel uygulama alanları, üstünlük ve sınırlamaları ile yöntemin kullanılabildiği 
malzeme çiftleri Örnekleri ile açıklanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Manyetik pulse kaynağı, MPW, alüminyum alaşımları, farklı metal kaynağı.

ABSTRACT

Magnetic pulse welding (MPW) is a solid state welding process similar to explosive welding, 
however in this process electromagnetic forces are used to impact two materials against 
each other at high speed to obtain pressure thereby join the workpieces. The pressure is 
produced by a coil system designed to create an electromagnetic field. By high current 
through the coil, two magnetic fields are formed. Due to the impact at high velocity, the 
workpieces are plastically deformed and welded. To weld two workpieces using this process, 
these materials should be conductive, they should impact at high velocity and two surfaces 
should be contacted at atomic level. The process is called as electromagnetic pulse or 
magnetic pulse welding as well. MPW has become a commonly preferred process to join 
aluminum-aluminum similar joints as well as aluminum-copper, aluminum-magnesium, 
aluminum-titanium dissimilar metals. In this study, the principal of MPW process which is 
commonly being used recently in automotive industry, the industrial application areas, 
advantages and disadvantages and material combinations fort his process would be explained.

Keywords: Magnetic pulse welding, MPW, aluminum alloys, dissimilar metal welding.
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1. G iriş

Elektromanyetik metal işleme 1800’lü yılların sonlarına doğru geliştirilmiş ve bu teknik uzun 
yıllar boyunca genellikle plastik şekil verme uygulamalarında yaygınlıkla tercih edilmiştir. 
Manyetik puls (darbe) kaynağı (MPW), 1990’h yıllarda Pulsar Ltd. tarafından geliştirilen bir 
katı faz kaynak yöntemidir. Yöntem, prensip olarak patlamalı (explosive) kaynak yöntemine 
benzemesine karşın burada iş parçalarını birbirlerine karşı iten bir elektromanyetik alandan 
üretilen basınçtan yararlanılır. Bu basınç, kaynak edilecek parçalar için özel tasarlanmış 
şekildeki bir elektromanyetik alan yaratan bobin sistemi ile üretilir. Bobinden yüksek akım 
geçirilerek iki manyetik alan oluşturulmaktadır. İki manyetik alanın birbirini itme 
kuvvetinden dolayı kaynak edilecek parçalar uygulanan akımın karesi ile orantılı yüksek bir 
hızda birbirlerine çarpmaktadır. Yüksek hızdaki bu çarpma dolayısıyla plastik deformasyona 
uğrayan parçalar kaynak olmaktadır. Bu yöntem ile iki parçanın kaynak edilebilmesi için, iki 
parçanın iletken olması ve yüksek hızda birbirine çarpması ve bu çarpma sırasında iki yüzeyin 
atomik temasının sağlanması gerekmektedir. Bu kaynak yönteminde elde edilen çarpma hızı, 
manyetik basınca, hızlandırılan malzemenin kütlesine, malzeme özelliklerine ve kaynak 
yapılacak parçalar arasındaki mesafeye bağlıdır (Şekil 1) [1-8]. Bu yönteme elektromanyetik 
puls ya da manyetik darbe kaynağı adları da verilmektedir ve farklı malzemelerin 
birleştirilmesinde oldukça tercih edilen bir kaynak yöntemi konumuna gelmiştir [1-2].
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Şekil 1. Manyetik Puls (darbe) kaynağının prensibi [5].

Yöntemde birleştirilecek metaller, aralarında bir metalik bağ oluşuncaya kadar belirli bir hıza 
kadar ivmelendirilir. Kaynaklı bağlantı, herhangi bir ek metal kullanmaksızın, saniyenin kesri 
kadar kısa bir sürede oluşturulur. Burada iş parçasının sıcaklığı önemli miktarda 
artmadığından, yöntem oda sıcaklığı yöntemi olarak ta düşünülmektedir. Çarpışma 
enerjisinden dolayı birleşme yüzeyleri bir miktar ısınır, yöntemde birleşmeyi sağlayan esas 
unsur ısı enerjisinden ziyade yüksek basınçtır ve kaynak işlemi bu yüzeyler üzerindeki plastik 
deformasyon sayesinde gerçekleşir. Yöntemde ısı yerine basınç kullanılması, ısının neden 
olduğu faz dönüşümleri, İntermetalik oluşumu ve rekristalize taneler gibi sorunların da 
oluşumunu önler. Ayrıca yöntemde ısı kullanılmaması, ergime sıcaklıkları arasında fark olan 
metallerin, yani farklı metal kaynağının rahatlıkla yapılabilmesine olanak sağlar. Yöntemdeki 
ısı artışı 50 mikrometre gibi oldukça yerel bir seyirdedir, dolayısıyla İş parçalarının dış 
yüzeylerindeki sıcaklık 30-50°C’yi aşmaz. Kaynaklı bağlantıyı oluşturmak için gereken 
basınç, çarpışma hızı ve açısı, kaynak edilecek malzemelerin özelliğine bağlı sınırlar 
içerisinde belirlenir. Oluşan kaynaklı bağlantının mukavemeti de esas metallerden daha 
yüksektir, zira hasar kaynaklı bağlantı arayüzeyinde değil esas metallerden birinde 
oluşmaktadır [2-6].
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MPW yönteminde, birleştirilecek olan iki metalin birbirine yüksek hızda çarpması İçin 
elektromanyetik kuvvetler kullanılmaktadır. Enerji gereksiniminde kullanmak ve bobine 
enerjiyi aktarmak üzere kullanılan kapasitörü şarj etmek için bir güç kaynağı 
kullanılmaktadır. Deşarj (çıkış) akımı, bobin içinde güçlü bir transient manyetik alanı indükler 
ki bu da sonrasında iş parçasında eddy akımları indüklemektedir. Bu eddy akımları, İş 
parçasından yayılan manyetik alanı engelleyerek, iş parçasının iç ve dış kısmında manyetik 
alan şiddeti farkı oluşturur. Bu fark ta, manyetik basınç oluşturarak iş parçasının dış kısmının 
iç kısmına çarpmasına neden olur [5].

Parçaların birbirine çarpma hızları i 00 km/saatten daha fazladır ve kaynak süresi 100 mili 
saniyeden daha kısadır. Yöntemde koruyucu bir gaz atmosferine ve dolgu (ek kaynak) 
metaline gerek yoktur. Soğuk bir kaynak yöntemidir dolayısı ile ısıdan etkilenmiş bölge 
oluşmaz. Bu yöntem ile boru türü tübiiler kesitli parçaların bindirme kaynağını yapmak 
olanaklıdır (Şekil 2), birleştirilebilen boru geometrileri silindirik, eliptik ve kare kesitlidir. 
Yöntem, prensibinden de anlaşıldığı üzere, genellikle kapalı şekillerdeki uygulamalar, örneğin 
kazanlar, profiller ve tübüler kesitlerin kaynağı için daha uygun olmaktadır [2-3],

İş parçaları arasındaki birleşme, birçok mekanizma ile gerçekleşmektedir. Malzemeler 
arasındaki birleşme, atomları arasındaki mesafe, karşılıklı çekim kuvvetinden az olduğunda 
sağlanmaktadır. Bu durumda, iki malzeme arasındaki elektronlar paylaşılır ve genellikle 
yüksek sertliğe sahip intermetalik faz oluşumu sağlanır Malzemelerin yüzey pürüzlülüğü ve 
yüzey kalıntıları, bağlantı kalitesine etki etmektedir, dolayısıyla kaynak işleminden önce 
yüzey temizliğinin yapılması birçok kaynak uygulamasında gerekmektedir. îş parçaları 
yüksek hız ve belirli bir açıda çarpışmaya maruz kaldığından, malzemeler birleşmeden önce 
malzeme yüzeylerinde bir jet oluşumu söz konusudur. Bu jet de oksit filmleri gibi yüzey 
kalıntılarının giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu durumda yöntem öncesi temizlik 
gereksinimini azaltmaktadır. Plastik deformasyona da bağlı olarak genellikle daha sünek 
malzemelerde mikroskobik yüzey pürüzlülüğü iş parçalarının biraraya getirilmesinde bir 
sorun oluşturmamaktadır. Dolayısıyla yöntemde ön temizliğe gereksinim olmadığı 
düşünülmektedir [5].

DARBE (PULSE) UYGULANMASI DARBE (PULSE) SONRASI

Bobin
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Şekil 2. Manyetik pulse (darbe) kaynağının borulara uygulanması [3].

Yöntemin Üstünlükleri
Bu yöntemin en önemli üstünlüğü, diğer kaynak yöntemleri İle birleştirilmeleri çok zor olan 
veya olanaklı olmayan alüminyum alaşımı parçaların birbiri İle veya diğer malzemelerden 
üretilmiş parçalar ile kaynak edilebilmesidir. Elde edilen kaynak kalitesi oldukça yüksek olup, 
bu yöntemle elde edilen kaynaklarda kaynak bölgesi kesitinin daha büyük olmasından dolayı 
hasar kaynak bölgesi dışında olmaktadır [2-6].

ALUS’OS Olurum i Session: Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı A Welding of Aluminium and Aluminium Aloys



2013 İstanbul 6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium * ALUS’06

MPW yöntemi düşük maliyet ve yüksek kalitede kaynaklı bağlantılar oluşturmada etkilidir. 
Daha basit ve daha iyi tasarımlar oluşturulmasını sağlar. Farklı metal kaynağına olanak sağlar, 
kaynaklı bağlantıların mekanik özelliklerinde düşme yaşanmaz ve daha yüksek mukavemet- 
ağırlık oranı verir. Yüksek verim sağlar, örneğin dakikada on parça birleştirilebilir, ek kaynak 
metali, gaz gibi sarf malzemesi gereksinimi yoktur. Kaynak bölgesinde korozyon oluşumu 
gözlenmemiştir. Kaynak parametreleri stabil ve daha az parametre ile daha güvenilir sonuçlar 
elde etme olanağı vardır. Alışılmış yöntemlerle kaynağı zor olan kompleks iş parçalarının 
birleştirilmesine olanak sağlar. Radyasyon, ısı, duman oluşumu olmadığından çevre dostu bir 
yöntemdir, daha estetik görünümü verir ve kaynak sonrası temizlik gerektirmez [3-5].

Yöntemin Sınırlamaları
Kaynak edilecek parça boyutları sınırlıdır, çaplar genelde 5-254 mm arasında değişmektedir. 
Maksimum parça boyutu, ekipman maliyetleri ile sınırlıdır ve daha yüksek çapta iş parçası 
kaynak edilebilmesi için daha pahalı ekipman kullanımı gerekmektedir. Dış boru iyi elektrik 
iletkenliğine sahip olmalı. Kaynak edilecek parça boyutları ve geometrisi, bobin veya alan 
şekillendiricisinin boyutlarına bağlı olmaktadır. Dikdörtgen kesitli iş parçalarının 
birleştirilmesi oldukça zordur. Yalnızca bindirme türü bağlantılar oluşturulabilmektedir ve 
boruların kaynağı şimdilik yapılabilmektedir [3-5],

Yöntem parametreleri
Patlamalı kaynaktakine benzer biçimde, MPW yönteminin kaynak kalitesi de çarpma açısı ve 
çarpma hızına bağlı olmaktadır. Özellikleri etkileyen kaynak parametreleri aşağıdaki 
unsurlara bağlıdır:
Malzeme Özellikleri

Manyetik geçirgenlik 
Elektrik iletkenliği 
Mekanik özellikler 
Yoğunluk 
Isıl iletkenlik 

Çarpma parametreleri 
Çarpma hızı 
Çarpma açısı 

Geometrik özellikler
İş parçalarının boyutları 
Merkezleme
Dış iş parçasının kalınlığı 
Dış borunun çapı
Alan biçimlendiricinin görece pozisyonu ve eksenel uzunluğu 

Elektriksel parametreler 
Gerilim miktarı 
Frekans [5].

Manyetik pulse (darbe) kaynak yöntemi ile ile birleştirilebilen malzemeler:
® Alüminyum - alüminyum 
® Alüminyum- bakır 
® Alüminyum- magnezyum 
® Alüminyum- titanyum 
® Bakır- bakır 
® Bakır- çelik 
® Bakır- bronz
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• Nike]-titanyum 
® Nikel-nikel 
® Çelik-çelik [6-14].

MPW yöntemiyle ilgili yapılan deneysel çalışmalarda, kaynaklı bağlantı ara yüzeyinin dalgalı 
veya düz bir birleşme arayüzeyi şeklinde olduğunu göstermektedir. İntermetalik tabaka 
oluşumu, mekanik karışma, plastik deformasyon ve/veya ergime nedeniyle sağlanmaktadır. 
Yöntem oldukça kısa sürede gerçekleştiğinden, geniş bir alanda sıcaklık artışına neden 
olamadığından, belirgin bir ısıdan etkilenmiş bölge görülmemektedir. Şekilde MPW 
yöntemiyle kaynak edilen alüminyum alüminyum eş bağlantı ve Akçelik, Akbakır gibi farklı 
bağlantılara ve oluşan ara yüzeylere örnekler görülmektedir [5].

m m

MP kaynaklı AI-AI bağlantı MP kaynaklı Al-Al bağlantı arayüzeyi

■ ■ ................. .. i

i-
f

y  Mrp

Al-Çeîik farklı metal kaynaklı bağlantı MP kaynaklı Al-Çelik bağlantı arayüzeyi

1 ■ J «

Al-Bakır farklı metal kaynaklı bağlantı MP kaynaklı Al-Bakır bağlantı arayüzeyi
Şekil 3. Alüminyum alaşımlarının eş ve farklı metal MP kaynaklı bağlantılarına örnekler [5].

Manyetik pulse kaynağının önemli adımlarından bir tanesi sert lehimleme uygulamalrınm 
yerine almaya başlamasıdır, sürtünme kaynaklı olaraküretilen birçok otomobil parçası da bu 
yöntemle üretilmeye başlanmıştır.
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Bu yöntem ile,
© Klima parçaları,
© Yakıt filtreleri,
© Ekzost parçaları,
• Yakıt boruları,
© Güç kabloları,
© Çeşitli şaftlar,
® Yapı elemanları

üretilmekte olup, bu örnekler her geçen gün artmaktadır. Bu yöntemin uygulama alanları 
aşağıda verilmiştir [1-8].

: "

I

Şekil 4. Manyetik pulse kaynak yöntemi ile üretilmiş klima kontrol elemanları [1].

Şekil 5. MIG kaynaklı parçaya alternatif olarak uygulanmış MPW örneği [5],

ALUS'06
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Şekil 6. MPW uygulanmış sigortalar [I].

Şekil 7. MPW uygulanmış yakıt filtreleri [1]. 

r — — :------------------------------------- !— ----------------

Şekil 8. MPW uygu anmış şaft parçalan [1]

Şekil 9. Alüminyum- çelik kare profillerin birbirine MPW ile kaynak edilmiş örneği [5].
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Şekil 10. Manyetik pulse kaynaklı A15049- SS316L çiftinin hidrolik 
basınç deneyi sonrası, hasar kaynak bölgesi dışında gerçekleşmiştir [5].

Bu yöntemde ortaya çıkan etkili enerji miktarı 5 kilojoule (kJ) ile 200 kJ arasında olup 
kapasitörde biriktirilen ve şarj edilken yüksek gerilim miktarı 3000ile30000V  civarındadır. 
Çevreci ve temiz bir yöntem olmasına karşın kaynak operatörünün yüksek seviyedeki 
gürültüye karşı kulaklık takması gereklidir.
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ÖZET
Alüminyum ve alaşımları düşük yoğunluk ve yüksek mukavemet özelliklerinden dolayı başta 
otomotiv sektörü olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadırlar. Alüminyum 
alaşımları bu ve benzeri güvenlik açısından kritik kullanım alanlarında tercih edildiğinden, 
metal kalitesi çok önem arz etmektedir. Yüksek kaliteli ve güvenilir parça üretimi temel 
hedeflerden birisi olmuştur. Özellikle döküm yöntemi kullanılarak üretilen parçalarda kaliteyi 
belirlemek ve nümerik olarak tespit etmek için Vakum Altında Katılaşma Testi ve bu test 
sonucu elde edilen numunelerde Bifılm İndeks ölçümü kullanılmaktadır. Bu indeks, 
alüminyum dökümünde karşılaşılan en önemli hatalardan biri olan bifılm içeriğini 
vermektedir. Ergitme sonrasında sıvı yüzeyinde oluşan oksit tabakasının sıvıya karışması 
sonrasında döküm parçasına kadar gitmesi durumunda özellikle mekanik özellikler açısından 
olumsuz etkiler oluşmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Al-Si alaşımlarında döküm 
proseslerinde kritik olan akışkanlık değeri ile sıvı metal kalitesi (Bifılm Index) arasındaki 
İlişkinin ortaya çıkartılmasıdır.

Anahtar kelimeler: Al-Si alaşımları, akışkanlık, bifılm, döküm kalitesi.

ABSTRACT

Aluminum and its alloys are prefer choice of automotive parts due to their low density and high strength ratios. 
These critical applications requires high quality castings to be produced. Melt quality can be measured by bifiim 
index using reduced pressure test. This index is a numerical indication of bifılm quantity of the melt. It has been 
shown that these bifilms affect the mechanical properties significantly. The aim of the study is to investigate the 
effect of bifilms (i.e, melt quality) over the fiudity of the aluminum-silicon alloys.

Keywords: Al-Si alloys, bitlim, casting quality, fluidity.
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x. Gimş

Alüminyum alaşımları, otomotiv ve uçak endüstrisinde güvenlik açısından kritik olan 
noktalarda kullanılmaktadır. Bu amaçla, gerekli kalitede malzeme üretimi için alüminyum 
alaşımlarında oluşabilecek hataların anlaşılması ve güvenilir tespit edilmesi gerekir. Döküm 
prosesleri ergitme ile başladığından ilk önemli kalite kontrolü sıvının kontrolü ile başlar.

Sıvı haldeyken birçok metalin yüzeyinde oksit tabakası oluşmaktadır.Alüminyumda ise 
oluşan oksit tabaka koruyucu görev görmektedir ve oksitlenmenin sıvı metal içerisine 
girmesini engeller.Oluşan oksit tabakası yüzeyde kaldığı sürece bir sorun teşkil etmemektedir 
ama döküm prosesleri boyunca oluşan türbülansla beraber yüzeydeki oksit tabakası sıvı 
metalin içine girmektedir. ‘Çift oksit filmi’ (double oxide film) ya da ‘çift film’ (bifılm) 
olarak adlandırılan bu hatalar katılaşma işlemi sonrasında mikroyapı içersinde de yer alır ve 
bir çatlak gibi görev görür.

bifiím

Şekil 1: Bifılm oluşumu

Döküm esnasında çatlak görevi gören bu bifılmler zararsız gibi olsa da katılaşma sırasında 
bifılmler boyutları mikron seviyelerden santimetre boyutlarına ulaşabilirler [1] ve bu durum 
malzemenin mekanik özellikleri açısından tehlikeli bir durum arz etmektedir.Uzun süre 
boyunca alüminyum alaşımlarında mekanik özelliklerin düşüşü ve porozite sorumlusu olarak 
hidrojen hedef tahtasına oturtulmuştur ama yapılan çalışmalarda tatmin edici sonuçlara 
ulaşılamamıştır.Bunun sebebi bifılmlerin katkısı ihmal edilmesidir

Yapılan deneyler sonucunda görülmüştür ki bifılm indeksi artıkça döküm alaşımının mekanik 
özelliklerinin azalır ve dolayısıyla kalitede düşme gözlenmektedir. [2]

Metal kalitesini bifılmler, inklüzyonlar, ve poroziteler etkilemektedir dolayısıylar aynı 
parametreler döküm prosesi sırasında akışkanlığı da etkilediği düşünülmektedir.

I İ  ALUS’06
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Akışkanlık terimin dökümhanede “erimiş bir metalin herhangi bir bölgesinde katılaşma 
olmadan kalıp içinde akabileceği mesafeyi belirtmede” kullanılmaktadır: bu tanım fizikte 
sunulan -viskozitenin tersi- tanımından farklıdır.[3]

Saf metaller ve ötektik alaşımlar yüksek akışkanlığa sahiptir.

Alüminyum alaşımlarında akışkanlığı etkileyen en önemli faktörler döküm sıcaklığı, 
inklüzyon içeriği, alaşım elementlerinin etkisi sayılabilir.A356 ile yapılan çalışmalarda 
döküm sıcaklığı artıkça akışkanlığın arttığı gözlenmiştir.[4].Bir diğer A356 ile yapılan 
deneyde inklüzyon içeriği arttıkça akışkanlığın azaldığı bulunmuştur(şekil 2)[5],Ayrıca 
İnklüzyonlar sıvı metal içerisindeki porozite oluşumunu destekleyeceği için döküm kalitesini 
azaltmaktadır.

13 A3 56 B  20% □  50%

Şekil 2: 3 farklı alaşım için akışkanlık ölçümü; standart A356, A356-H%20 inklüzyon,
A356+%50 inklüzyon [5]

Bileşim akışkanlığı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.Saf metallere küçük alaşım 
eklemeleri akışkanlığı azalttığı bulunmuştur.Alaşımsız alüminyumda saflık azaldıkça 
akışkanlıkta azalmaktadır.Fakat bileşim olarak ötektik noktaya yaklaşıldıkça akışkanlığın 
artığı bilinmektedir.Örneğin; Al-Si alaşımlarında silisyum miktarı yaklaşık olarak % 17-18 
olana kadar akışkanlık artmaktadır (Şekil 3) [4], Al-Si alaşımları için önemli olan Mg,Fe,Ti,Sr 
elementleriyle yapılan çalışmalarda Mg’un eriyik akışkanlığına önemli bir etkisinin olduğu, 
Mg miktarı artıkça akışkanlığın azaldığı bulunmuştur.[4]

Şekil 3: Al-Si alaşımında Si miktarının akışkanlığa etkisi [4]
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Bunun yanı sıra Ti ilavesi ile tane inceltilmesİ sonrasında da akışkanlık artmaktadır.Özellikle 
Al-Si alaşımlarında silis tanelerini Sr ile modifıye ederek akışkanlığın artırılması 
sağlanabilmektedir.

Bu çalışmada bifilmlerin A356 alaşımının akışkanlığı üzerine etkisi sprial test yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir.

2.DENEYSEL ÇALIŞMA

Ticari olarak tedarik edilmiş A356 alaşımının kimyasal bileşimi tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1.

Si Mg Mn Fe Tİ Na Sr P Al
A3 56 6,10 0.32 0.002 0.116 0.11 0.0012 0.0005 0.0002 kalan

Ingottan kesilen alaşımlar grafit pota içerisinde 750°C eritilmiştir. Boyutları şekilde verilmiş 
olan kokil kalıba dökümler yapılmıştır.Hem oda sıcaklığında hem de 200°C ısıtılarak 
akışkanlık ölçümleri yapılmıştır.Akışkanlık deneylerinden sonra numunelerin kesit alanında 
metalografık incelemeler yapılmıştır aynı zamanda görüntü analizi yöntemiyle ötektik faz 
oranları hesaplanmıştır.

Döküm kalitesini ölçmek amacıyla 100 mbar da vakum altında katılaşma testleri 
yapılmıştır.Numuneler ön ısıtılmış kalıplara dökülmüştür.Daha sonra bifilm indeksi 
hesaplamaları yapılmıştır.

3.BULGULAR

20°C ve 250°C ısıtılmış kalıba yapılan dökümler sonrası Ölçülen akışkanlık test sonuçları şekil 
4 de verilmiştir. 160.0 C>— ------ -------------------------- ;... ....----------------- ------- —----

140.0
120.0

T 100,0 
İL
n  3Gf0 *  U

%  60,0 -
40.0
20.0

0,0 ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ^0 50 100 150 3Mtalip Sfcafcirgı (-C)
Şekil 4: 2 farklı sıcaklık için akışkanlık grafiği 20°C ve 200°C
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Test numunelerinin kesit alanından yapılan metalografik çalışma sonrası elde edilen 
mikroyapılar şekil 5 de verilmişi ir. Aynı numunelerde yapılan görüntü analizine göre öteki ik 
yüzdeleri hesaplanmıştır ve 20°C ile 200°C sıcaklığında olan kalıplara yapılan dökümlerde 
belirgin bir oteldik yüzde farkı bulunmamıştır.

Metaîogarafık çalışma sonrası elde edilen mikroyapılarda 20°C ve 200°C yapılan dökümlerin 
dendrit uzunluğu hesaplanmıştır ve kalıp sıcaklığının 200°C olduğu dökümde dendritlerin 
daha kısa olduğu ölçülmüştür.

(b)

Şekil 5: 20°C (a) ve 200°C (b) elde edilen mikroyapılar

Vakum altında katılaşma testi sonrası numunelerin kesit görüntüsü şekil 6 da 
verilmiştir.Görüntü analizi kullanarak yapılan ölçümlerde ortalama bifilm indeks değeri 
96,96926 hesaplanmıştır.
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Şekil 6: Vakum altında katılaşma testi numuneleri

4. TARTIŞMA

Yapılan akışkanlık testlerinde görüldüğü üzere kalıp sıcaklığı artıkça akışkanlık değeri 
artmaktadır.Kalıp sıcaklığının artması metalin daha geç katılaşmasına sebep olduğundan 
dolayı metalin daha uzun mesafe kat etmesini sağlamaktadır.

Sıvı metalin akış mesafesinin etkileyen diğer parametreler ötektik faz miktarı ve dendrit 
kollarının uzunluğudur.Kısa dendrit kolları, tane inceltici etkisi yarattığından dolayı 
akışkanlığı da artırmaktadır.

Aynı sıcaklıkta akışkanlık değerlerinin geniş bir yelpazede değişmesine neden olan etki metal 
içindeki bifılmler olduğu düşünülebilir. Akışkanlığa etki eden önemli faktörlerden birisi de 
metal kalitesidir metal kalitesini düşüren bifılmler akışkanlığı da azaltmaktadır.Yapılan 
akışkanlık ölçümü deneylerinde aynı sıcaklıkta büyük değişimler gösteren akışkanlık 
değerleri bize metal kalitesi hakkında bilgi verebilir.

5.SONUÇ

Kalıp sıcaklığı artıkça akışkanlık artmaktadır.

Daha uzun sürede katılaşan metalde, dendrit kolları daha kısadır dolayısıyla kalıp içindeki 
akışkanlık fazladır

Bifilm varlığı, akışkanlığı etkilemektedir döküm kalitesi hakkında yorum yapılmasına yardım 
etmektedir.
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Ultrasonik Hız Ölçme Yöntemiyle Refrakter ve Seramiklerde Özellik ve

Çatlak Tayini Belirlenmesi
Qualify the Fracture and Specification in Refractories and  Seramios with Ultrasonic Vilocity Testing M ethod

Cemalettin Yaman, Mehmet Yasak 
Yıldız Teknik Üniversitesi /  Türkiye

Ü—"

ÖZET

Dökülebilir refrakter ve ahşap gibi katı malzemede hareket eden ultrasonik dalganın hızı, 
malzemenin yoğunluğuna ve elastik özelliklerine bağlıdır. Bazı malzemelerin kalitesi, onun 
elastik sabitlerine bağlıdır. Bu nedenle bu malzemelerde ultrasonik hız ölçümü, elastik 
sabitlerin ölçümü anlamına gelir ve aynı zamanda kaliteyi göstermektedir. Deneysel 
çalışmalarda 150 kHz frekanslı bir PUNDIT cihazı kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda 
rotary boksit dökülebilir refrakteri kullanılmıştır. Deneylerde 3 farklı agrega oranı kullanılmış 
ve. bunların ultrasonik hıza ve mukavemete etkisi incelenmiştir. Ultrasonik hız ile basma 
dayanımı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Dökülebilir refrakterlerde basma dayanım ve su 
oranını tayin etmede ultrasonik Ölçümün etkin bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. 
Dökülebilir refrakterlerin şekillendirildikten sonra kalite kontrolü amacıyla kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Dökülebilir refrakter, kalsiyum aluminat, refrakter konsantrasyonu, ultrasonik hız, yüksek 
aluminah çimento.

ABSTRACT

The velocity of ultrasonic pulses travelling in a solid material depends on the density and 
elastic properties of castable refractories and timbers. The quality of some materials is 
sometimes related to their elastic stiffness so that measurement of ultrasonic pulse velocity in 
such materials can often be used to indicate their quality as well as to determine their elastic 
properties. The pulse frequency used for testing castable was 150 kHz. In the experimental 
work rotary bauxite castable refractory was used. 3 different types of aggregates used in trials 
and analyse effect to material strength and ultrasonic velocity. There is a relationship between 
the ultrasonic velocity and compression strength. Ultrasonic testing was found to be an 
effective method for determining compression strength and water percentage (weight) in 
castable refractory. This method can be used as a quality control test for checking castable 
refractory during production.

Keywords: Castable refractory, ultrasonic velocity, calcium alumínate, refractory concrete, high alumina 
cement.
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1. GİRİŞ

Ultrasonik yöntem 1948’de keşfediltikten sonra metallere uygulanmıştır. Seramikler 
gözenekli yapıya sahip olduğu ve gözenekleri aşan dalga yöntemi uygulanması gerektiği için 
ultrasonik yöntemin seramiklere uygulanması gecikmeli olmuştur. 1960’lardan sonra ateş 
tuğlasına uygulanmasına başlanmıştır. Ultrasonik uygulamanın tıp alanındaki yaygınlaşması 
ve kullanım sıklığının artması gibi, metal ve seramiklerde de kullanımı yayılmıştır.

Son yıllarda endüstriyel reffakterler in ultrasonik yöntemle muayenesi, ürün özelliklerini, 
kalitesini ve muntazam lığını ortaya koymak genel bir olay haline gelmiştir [1]. Kullanım 
kolaylığı, cihazın portatif oluşu nedeniyle gelecekte daha fazla kullanılabilecektir. Tahribatsız 
muayenenin gelişmesini sağlayan nedenler;

Parçaların hafifletilmesi nedeniyle ümit dizaynlara gidilmesi,
Belirli bir kademede hatayı belirleyip, müteakip işçilik masraflarının minimuma İndirilmesi, 
Kazaları önlemek ve sistemin durmasını Önlemektir [2].

Ultrasonik yöntem, sadece malzeme içindeki hataları ortaya koymaz, aynı zamanda 
malzemenin kalitesi ve homojenliği hakkında da bilgi verir [3]. Seramik malzemelerde, 
önceden diyagram çizilmişse , mukavemet tayin etmemize olanak sağlar. Kalite üzerine en iyi 
istatistik bilgi ancak tahribatsız yöntemle sağlanabilir [4]. Tahribatlı yöntemler hem malzeme 
kaybına yol açarlar hem de labaratuvarda masrafa neden olurlar. Oysa ultrasonik yöntem 
bütün bu sorunları ortadan kaldırır.

2. ULTRASONİK MUAYENE

2.1. Ultrasonik Muayenenin önemi:
Ultrasonik muayene bir tahribatsız muayene olup, test edilen malzemeleri tahrip etmeden 
20.000 Hz frekansın üzerindeki dalgalar kullanılarak uygulanan bir muayene yöntemidir. 
Tahribatsız muayene yöntemi sadece malzemedeki hataları ortaya çıkarmakla kalmamakta, 
aynı zamanda da malzemenin kalitesi hakkında bilgi verebilmektedir. Katı malzeme içinde 
hareket etmekte olan ultrasonik dalga, o malzemenin yoğunluğundan ve elastik 
özelliklerinden etkilenir. Bir malzemenin kalitesi kimi zaman bu elastik özelliklere bağlı 
olarak, dolayısı İle ultrasonik hıza bağlı olarak değişir. Tahribatlı deneylerde numuneler 
kullanılamaz duruma gelirken, bunlara ek olarak test masrafları da meydana gelmektedir.

Dökülebilir reffakterler yüksek alüminalı çimento ve agrega olmak üzere iki farklı maddeden 
oluşmaktadır. Ultrasonik dalganın bu tür fazların birinden diğerine kırılarak geçişi, yansıması 
ve boşluklardan yansıması Krautkramer firmasının Tntroductİon to the Basic Principles’ 
katalogunda geniş açıklanmıştır. Frekansı 20 kHz den yüksek olan ses dalgalarına ultrasonik 
(ses ötesi) dalga denir [5]. Seramik muayenesinde 20-250 kHz frekanslı dalgalar kullanılır 
[6j. Ultrasonik yöntem ateş tuğlalarında iç çatlakların saptanmasında etkili olarak 
kullanılabilmektedir. Çok sayıda data göstermiştir ki ateş tuğlasında basma dayanımı ile 
ultrasonik hız arasında doğrusal ilişki vardır. Kok fırınlarında kullanılmadan önce kalite 
kontrol amacıyla kullanılabilmektedir [7]. Russel, ateş tuğlası, yüksek alüminalı ve bazik 
reffakterler üzerinde ultrasonik hız, yoğunluk ve mukavemet tayinleri yapmıştır. Porozite ile 
ultrasonik hız, eğme dayanımı ile ultrasonik hız arasında doğrusal ilişki kurmuştur [4]. Aly, 
pişmiş yüksek alüminalı, mullit, yüksek görevli ateş tuğlası, vitroz silika ve karbon 
reffakterleri üzerinde ultrasonik ölçmeler yapmıştır. Ultrasonik hızla diğer özellikler arasında 
ilişki kurmaya çalışmıştır. %90 alüminalı reffakterlerde,
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a  =A eBv
a : Basma Dayanımı 
V : Ultrasonik Hız

diğerleri sabit olmak üzere bir ilişki araştırmıştır. Diğer refrakterler içinde aynı eğilimin söz 
konusu olduğunu ortaya koymuştur. Adı geçen beş refrakterde eğme dayanımı ile elastiklik 
modülü arasında doğrusal bir ilişki ortaya konmuştur [1].

2.2. Ultrasonik Muayene’nin Çalışma Prensibi:
Yöntemin ana prensibi, malzeme içindeki hata ile onu çevreleyen ana malzemenin ana 
yüzeyinde akustik empedansm ani değişimine dayanmaktadır. İnsan kulağı 20 Hz - 20 kHz 
arasındaki frekansları işitebilmektedir. 20 kHz’den daha yüksek frekanslı dalgalara ultrasonik 
dalga denir. Metal malzemelerin muayenesinde genellikle 0,5-10 kHz’lik dalgalar kullanılır. 
Seramik, refrakter ve beton malzemelerin muayenesinde ise 20-250 kHz frekanslı dalgalar 
kullanılır. Frekans arttıkça ultrasonik dalga kolay demet haline getirilebil in ir. Ultrasonik 
dalgalar genellikle piyezoelektrik malzemelerle üretilir. Bu malzemeler, elektrik akımı 
uygulandığında fiziksel boyut değişimi gösterir. Bu olayın tersi de doğrudur. Elektrik 
enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü piyezoelektrik olay olarak adlandırılır. Kuvars en 
fazla kullanılan kristaldir, baryum titanat’ta çok kullanılır.

Ultrasonik hız frekanstan etkilenmemektedir, fakat dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Bu 
nedenle ultrasonik hız genellikle malzemelerin özelliklerine bağlı olup, bu hızın ölçülmesi 
malzeme hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlar. Ultrasonik hız ölçümü ile kalite 
kontrol yapılabilmesi için hız ölçümünün hassas yapılması gerekmektedir. Bu iyi bir 
ultrasonik dalga oluşturucu ve dalganın parça içinden geçiş zamanım ölçen saat ile 
gerçekleşebilir.

Ultrasonik hız, yol - zaman formülü ile bulunur. Ultrasonik muayenede sonuçların geçerli 
olabilmesi için yol % ± 1 doğrulukla yani en fazla 0,01 mm hata payı ile, zaman ise % ± 1 
doğrulukla yani en fazla saniyenin yüzde biri hata payı ile ölçülmelidir.

v = X . f
V = Ultrasonik hız (m/s) Â  = Dalga boyu (m) /  = Frekans (Hz)
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Refrakierlerde hız genellikle 3000 m/s, frekans ise 150 kHz olarak seçilir. Yukarıdaki 
eşitlikte X değeri XI2'mn altında olduğu taktirde hata tespit edilemez, ki bu da karşımıza 
minimum hata boyutu kavramını çıkartır. Frekansı ne kadar yüksek seçersek tespit 
edebileceğimiz hatada boyutu o kadar küçülür. Yalnız her zaman küçük hataların tespit 
edileceği söylenemez. Örneğin heterojen yapı olarak dökme demirler küçük pütürlü ve 
gözenekli olduğu için gönderdiğimiz ultra ses dalgaları kolayca saçılabilir.

Verilen elektrik akımını ultrasonik dalgaya çevirerek parçaya gönderen parçaya verici prob, 
parçadan gelen ultrasonik dalgayı elektrik akımına çeviren parçaya ise alıcı prob adı verilir. 
Ultrasonik dalganın verici probtan alıcı proba gidinceye kadar geçirdiği süre ekrandan 
okunur. Cihaz, alıcı, verici prob ve hızlı bir saatten oluşmaktadır. Seramik ve refrakter 
uygulamalarında silikon lastik kaplı prob kullanılır. Seramiklerde agrega çimento gibi 
heterojen fazları dikkate aldığımızda heterojen fazın en büyük çapı 3-4 mm’yi pek geçmez. 
Bu nedenle seramik muayenesinde 150 IcHz ve yakını kullanılır. Metal malzemelerde 
gözenek sıfırdır. Bundan dolayı minimum hata boyu sıfırdır. Çift proba gerek yoktur. 
Kullanılan 0,5-10 mHz için mimimum hata boyu 4-5 mikrometredir. Ultrasonik dalga bunu 
geçemeyeceği için hata saptanır.

|

Şekil-2: Ultrasonik muayene ile tayin edilen hatanın osiloskop ekranına yansıması

2.3. Kuplaj malzemesi:
Hem metalik malzemelerde hem seramik malzemelerde ultrasonik dalganın muayene 
edilecek parçaya geçmesi için vazelin gibi bir kuplaj malzemesi kullanılır. Muayene bittikten 
sonra bu maddenin temizlenmesi gerekir. Bu maddenin metalik malzeme yüzeyinden 
temizlenmesi kolaydır ancak seramik malzemeler gözenekli olduğu için kuplaj malzemesi 
gözenekleri girer bu nedenle temizlenmesinde zorluklar vardır. Kuplaj malzemesinin seramik
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malzeme yüzeyinden temizlenmesinde yağ çözücü olarak en fazla tetrakalsiyumflorür 
kullanılır. Refrakter malzemelerde bu yağ temizlenmez ise refrakterin kullanıldığı yerde ilk 
pişirimde yağ yanar. Fırın içinde is meydana getirir. Koşullara göre redüktan etki yapabilir.

2.4. Problarm Yerleştirilme Şekilleri:
Seramiklerin muayenesinde çift problu ultrasonik cihazlar kullanılmaktadır. Bir probdan 
çıkan ultrasonik dalga diğerine ulaştığında geçiş zamanı mikro saniye olarak cihaz tarafından 
saptanır. Problar muayene edilecek parçaya göre üç şekilde yerleştirilir. Bunlar direkt, yarı 
direkt, indirekt ve ya yüzey yansımalıdır. Şekil 1.3’te direkt yerleştirme biçimi, yerleştirme 
biçiminin bir başka şekli ve endirekt yerleştirme biçimi görülmektedir.

n

Şekil-3: Problarm yerleştirilme biçimleri 
(İlk sıra soldan sağa “A” ve “B”, ikinci sıra soldan sağa “C” ve “D”)

“C” olarak belirtilen prob yerleştirilme düzeninde, verici probdan çıkan ultrasonik dalga alıcı 
proba ulaştığında cihaz için geçiş süresi verilmektedir. Problar arasındaki mesafe artarsa 
geçiş süresi artmaktadır.

Şekil-4’de verilen grafikte problar arasındaki çatlaksız bir refrakter yüzeyinde mesafeye bağlı 
olarak ultrasonik hızdaki değişim gösterilmektedir. Grafikte de görüldüğü üzere problar arası 
mesafenin artması ilk önce ultrasonik hızı etkilemekte ancak belli bir mesafeden sonra 
etkisini yitirmektedir.
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Şekil-4: Problar arası mesafenin ultrasonık hıza etkisi

Şekil-5’de ise gözenek miktarının ultrasonık hıza etkisi şematik olarak gösterilmektedir. 
Gözenek miktarının artması ile ultrasonik dalganın malzeme içerisindeki geçişi yavaşlamakta 
ve geçiş süresi artmaktadır. Bunun sonucu olarak ultrasonik hız düşmektedir.

Alıcı Prob

geçi? süresi
Hassas Saat (geçi? süresi)

Şekil-5: Gözenekli bir malzemede ultrasonik dalganın gözenekler arasından geçişini 
göstermektedir. Daha gözenekli bir malzemede ultrasonik dalga daha fazla sayıdaki 

gözenkeleri dolaşmak zorunda kalacağı için geçiş süresi artar ve ultrasonik hız düşer.

3. YÜKSEK ALÜMİNALI ÇİMENTOLARIN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Trikalsiyum a lü m in at (C3A) yüksek a İti m inalı çimentolarda pek bulunmaz. Kalsiyum hegza 
alüminat (CA6)’da bulunmaz fakat yüksek alüminalı çimento-alümina agrega karışımı 
refrakter beton ısıtıldığı zaman agregadaki alümina ile CA, C12A7, ve CA2 fazlarının 1600 °C 
‘de reaksiyona girmesiyle oluşur [8]. CAx bileşiklerinde x yani alümina oram arttıkça hem 
ergime sıcaklığı artar hem de bu bileşiklerin kararlılığı artar. CA6 fazının ergime sıcaklığı 
diğerlerinden daha yüksektir. Kalsiyum alüminat (AEOj.CaO) yüksek alüminalı çimentolarda 
veya ergitme sırasında oluşur [9]. Yüksek alüminalı çimentlarm temel mineralidir. Ticari 
yüksek alüminalı çimentolarda bu fazlara İlaveten C 12A7, C2S, C2AS bileşikleri de bulunur.

C12A7: Yüksek alüminalı çimentoların üretimi sırasında pek oluşmaz. Bu bileşiğin 
hidratasyonu katılaşması birkaç dakika içinde gerçekleşir. Eğer alışılagelmişin üzerinde 
alkali varsa bu etki fazla gözlenir.Bu fazın hızlı katılaşması, diğer fazlar için çekirdek 
oluşumu sağladığından, yüksek alüminalı çimentoların katılaşma hızını arttırıcı etki yapar. [8, 
10].
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CA: Yüksek alüminalı çimentoların en önemli bileşiğidir. Çimento Özelliğini bu bileşik 
kazandırır. Ergitilerek üretilen türler, ergiyik haldeyken hızlı soğutulmuşsa bunlarm, 
dökümden sonraki sertleşme hızları düşüktür. Fakat sertleşmeye başladıktan sonra hızlı 
katılaşırlar. Üretim sırasında ergiyik haldeyken yavaş soğutulursa CAÜarın tamamı 
kristalleşir.Bu da, hidrolik aktiviteyi maksimuma çıkarır. Eğer ergiyik haldeyken suya 
dökülseydi, tümü camsı faz olurdu ve yüksek alüminalı çimentonun sertleşmesi çok yavaş 
olurdu[10], CA bileşimine uygun karıştırılmış harman 1250 °C’de pişirilirse CA oranı 
düşük, 1300 °C’de pişirilirse hemen hemen tamamı CA’dır. Bekleme zamanı 2 saatin 
üstünde ise bu oran değişmez [11].

Secar 50/51: Alümina oranı yaklaşık % 50’dir. Temel bileşeni CA’dır ve bu onu reffakterler 
için ideal bağlayıcı yapar. Secar 51 döküm dizayn edilmiştir. Bu nedenle karıştırma 
işleminden bir saat sonra bile mükemmel akıcılık gösterir. Kısmen CA içerdiği için mekanik 
özellikleri mükemmeldir. Demiroksit yüzdesinin düşük olması nedeniyle, CO içeren redüktan 
atmosferlere karşı direnci iyidir. Secar 51 ’in reolojik özellikleri iyidir ve bütün yerleştirme 
metodlarma adapte edilebilir. Özellikle döküm ve püskürtme metodlarına elverişlidir [12].

Secar 80: Temel minerali CA’dır. Bu nedenle hem mukavemeti iyidir, hem de iyi bir 
bağlayıcıdır. Pişirme sırasında CA, alümina ile birleş erek CA$ bileşikleri oluştururki bu 
bileşik reffakterin ergime sıcaklığını arttırıcı etki yapar. Düşük çimentolu döktilebilir 
reffakter ler in üretiminde kullanılırlar. Yüksek saflıkta reffakter beton üretiminde kullanılırlar 
[13]. Secar 71’in hidratasyon reaksiyonları Masaryk [14] tarafından çok detaylı incelenmiştir.

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

İmalatta kalite kontrol amaçlı uygulamaları, döktilebilir reirakterler de şekillendirme yüksek 
alüminalı çimento ve agrega oranına bağlı olarak su oranı, döküm koşulları, karıştırma, 
şişleme ve benzeri işlemler hem mukavemeti hem de ultrasonik hızı etkilenmektedir. 
Ultrasonik hız ile mukavemet arasında doğru orantılı ilişkiler kurulabilmektedir. Çalışmanın 
amacı bu etken faktörlerin değişmesi halinde üretim sırasında ultrasonik hızı İle mukavemet 
arasında bir ilişki kurup, ultrasonik hız kontrol edilerek üretimin yolunda gidip gitmediği 
kontrol edebilmektir.

Ayrıca döktilebilir reffakter piştikten sonra rutubet ve kristal bağlı suyunu kaybederek çatlak 
meydana gelir. Çoğu uygulamada bu çatlaklar kullanım amacına zarar vermez ve hatta bazı 
sorunları çözdüğü için de istenmektedir. Üretim sırasındaki şişleme, titreştirme ve benzeri 
nedenlerle segregasyon meydana gelebilir ve bu nedenler ile belirli bölgelerde çatlağın fazla 
olması, ultrasonik yöntemle ortaya konabİlmektedir.

Pişmiş dökülebilir reffakterlerde Önemli miktarda ve 1-2 mm’ye varan çatlaklar meydana 
gelmektedir. Pek çok uygulamada bu tür çatlaklar yarar sağlamaktadır. Ancak çatlakların 
büyüklüğü dağılımı bazen istenmeyen boyutlara ulaşabilmektedir. Çatlak büyüklüğü ve 
dağılımı ve bunların özellikleri üzerinde araştırma yapılmaktadır [15].

Dökülebilir reffakterlerde 0-20 °C arasında katılaşma sırasında meydana gelen hidrat 
fazlarının türleri ve oranlan çok değişiklik göstermektedir. Ultrasonik hızları farklıdır. Kalite 
kontrol deneylerinde bu fazların dikkate alınması gerekir. Hidratasyon sıcaklığı ve fazlan 
hakkında M is ika va çok detaylı bilgiler vermektedir. Kurutma sırasında bu fazların değişimi

ÂLUS’06



ALUS'06 * 6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium 2013 İstanbul

ile de çok detaylı bilgi vermektedir. Nilforoushan düşük sıcaklıkta hidratasyon reaksiyonları 
ve ürünlerini incelemektedir [15, 16].

Öncelikle refrakterier gözenekli veya değişik çaplı agregalardan oluştuğu için bu özellikleri 
yansıtan ve gözenek çapı ile tane büyüklüğü buna benzerlik gösteren bir sunta üzerinde çatlak 
derinliğinin etkisi araştırılmıştır. Sunta deneyinin nedeni ise dökülebilir refrakterlerde değişik 
derinlikte çatlaklı numune üretmek çok pahalı ve zordur. Sunta kesitinde tanelerin kesme 
sonucu çıktığı boşlukların çapı maksimum 2 mm civarındadır. 595 mm uzunluğundaki 
çatlaksız sunta numunesinde 316 microsaniye okunmuştur. V = 1 / t (Ultrasonik hız = Yol / 
Zaman) formülünden ultrasonik hızın 1882 m/s olduğu bulunmuştur.

Şekil-ö’da ise, suntan üzerinde kontrollü üretilen çatlak derinliklerinde elde edilen ultrasonik 
hız gösterilmektedir. Grafıkde de görüldüğü üzere çatlak derinliğinin ultrasonic hız üzerinde 
belli bir noktaya kadar etkisi olmakta ve sonrasında etki etmemektedir.

Sunta Çatlak Derinliği

Şekil-6: Sunta çatlak derinliğinin ultrasonik hıza etkisi

Sunta deneyinde alman sonuçlan doğrulamak adına aynı deney kontrollü çatlak oluşturulmuş 
reffakterde de denenmiş ve şekil-7 elde edilmiştir.

Refrakter Beton Çatlak Derinliği

Şekil-7: Agrega çatlak derinliğinin ultrasonik hıza etkisi
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Deneysel çalışmalarda 3 farklı karışımda refrakter beton kullanılmıştır. Bunlar sırası ile %82, 
%85 ve %88 alumina içeren karışımlardır. Karışımın geri kalanını ise Secar71 
oluşturmaktadır.

Dökülebilir refrakterlerde uygun su oranı ASTM C-860'a göre yapı İmalatadır. Katılan suyun 
bir kısmı yüksek aluminalı çimentonun hidratasyon reaksiyonlarına harcanır. Geri kalan 
kısmı tanelerin yüzeyine absorbe olarak, şekillendirme kabiliyeti sağlar, kurutma sırasında bu 
absorbsiyon suyu buharlaşır. Pişme sırasında yaklaşık 300 °Cnin üzerinde hidrat suyu 
bünyeden uzaklaşır. Pişirme sırasında İnce taneli yüksek aluminalı çimento İle agregalar 
arasında sinterlenme olur. Dökülebilir refrakterlerin kalite kontrolünde bu 3 aşamadan da 
yararlanılabilir. Yani kurutulmamış, kurutulmuş, pişirilmiş numunelerin ultrasonik hız 
tayininden mukavemet, kalite kontrol, çatlak tayinleri yapılabilir.

Alumina Oranının Ultrasonik Hıza Etkisi
3900 

3800 

3700 

3600 

3500 

3400 

3300  -

82 % 85 %

Agrega Oranı (% Alumina)
88%

Şekil-8: Agrega oranındaki değişimin ultrasonik hıza etkisi

%85 agrega ve %15 yüksek aluminalı çimentoya uygun oranda su katılmıştır. Agrega oranı 
%82 olan karışımda çimento oranı %18’e çıkmıştır. Çimento oranı ile orantılı olarak su 
ihtiyacı artmıştır. Ancak %85 agrega için öngörülen su oranında kalındığı için hidratasyon 
reaksiyonlarında azalma olmuştur. Dolayısıyla ultrasonik hız düşmüştür. %88 agregalı olan 
karışımda ise çimento oranı azalmıştır. Buna bağlı olarak hidratasyon için gerekli su ihtiyacı 
da azalmıştır. Ancak ihtiyaç fazlası su bulunmaktadır. İhtiyaç fazlası su reaksiyona girmeden 
kalmaktadır. Çimento oranı azaldığı için hidratasyon reaksiyonları da azalmıştır. Ultrasonik 
hızın hareket edebileceği fazlar azalmıştır. Bu nedenle ultrasonik hız düşmüştür.

Dökülebilir refrakterlerin şekillendirilmesi sırasında uygulanan işlem bazen agregaîarm, 
bazende kaba ve ince taneli agregaîarm bazı bölgelerde artmasına bazı bölgelerde düşmesine 
neden olur. Yani segregasyon olur. Burdaki yapılan deney, segregasyon olma durumunda bu 
ultrasonik hızın ve mekanik Özelliklerin nasıl değiştiğini göstermektedir. Grafıkden 
görüldüğü gibi uygun su oranında dökülmüş bir dökülebilir refrakterde agrega 
segragasyonunun ultrasonik hızı nasıl etkileyebilmektedir. Segragasyon olmuş numunede 
ultrasonik hızla segregasyon olduğu saptanabilemektedir. Ancak dökülebilir refrakterlerde 
döküm sırasında meydana gelebilecek başka kusurlardan da ultrasonik hız etkilenebilir.
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Devamlı üretim yapılan bir uygulamada ultrasonik hız ile kalite kontrol yapılabilir. 
Ultrasonilc hız değişimi üretim koşullarından bir veya birkaçının değiştiğini gösterir. Ancak 
ultrasonik hızı etkileyen pek çok faktör olduğundan, ultrasonik hıza etki eden faktör 
kesinlikle segregasyondur, su oranıdır, çatlaktır demek mümkün değildir. Ancak amaçda 
belirtildiği gibi üretim kalitesini etkileyen herhangi bir páramete değiştiği zaman ultrasonik 
hız ölçme yöntemi ile sorun saptanır ve çözüm aranır. Eğer çatlak olduğu saptanır ise bu 
aşamada çatlak sorununun giderilmesi maliyeti hiç etkilemez. Bu aşamada saptanacak bir 
kusur refrakter betonun kullanımı sırasında ortaya çıkarsa, kazaların sebep olacağı ürün 
hataları üretimin durması ve yeniden devreye alınması çok büyük soruna neden olmaktadır. 
Bu nedenle ultrasonic yöntem seramik ve metallerde tahribatsız muayane olarak büyük Önem 
arzetmektedir.
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Al-5Mg ve AI-Mg-Cu Alaşımlarında Isıl İşlem Sonrası Uygulanan Su Verme Hızının 

Kalıntı Gerilimi Etkisinin Mikrosertlİk, DSC ve Mikroyapısal 
Yöntemlerle Araştırılması

Studying on the Effects of Quenching Rate on Residual Stress in Ai-5Mg and Al-Mg-Cu Alloys After Practising 
Heat Treatment Processing with Microhardness. DSC and Microstructurai Analyses

Ibrahim Halil Kalkan, Derya Dışpınar 
Istanbul Üniversitesi /  Türkiye

ÖZET

Alüminyum alaşımlarında Cu ve Mg tipik olarak mukavemet arttırmak amacıyla ilave 
edilirler. Elde edilen alaşımlar çözeltiye alma ve yaşlandırma (T6) ısıl işlemine tabi tutulurlar. 
Bu alaşımlarda Cu ve Mg’un aynı anda difüzyonu sonucu fazlar oluşmaktadır. Bu çalışmada, 
Al-Cu, Al-Mg ve Al-Cu-Mg alaşımlarında elementlerin hem teker teker hem de etkileşimli 
olarak çözeltiye alınma süreleri ve mikroyapısal değişimleri modellenmiştir. Alaşımlar kum 
kalıba ve metal kalıba dökülerek üretilmiştir. Çözeltiye alma ısıl işlemi sonrasında su verme 
adımında suda ve yağda soğutmalar yapılarak malzemeler içerisinde oluşabilecek kalıntı 
gerilimler mikrosertlik, DSC ve mikroyapısal analiz yöntemleri İle araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kalıntı gerilim, DSC yöntemi, yaşlandırma, su verme hızı, Al-%5Mg alaşımları.

ABSTRACT

In aluminium alloys, Cu and Mg are added in order to increase the strength. Obtained alloys are 
subjected to solution treated and precipitation hardeding (T6) processings. Phases are formed with 
simultaneous diffusions of Cu and Mg in these alloys. The purpose of this study is the modelling of 
elements’, which are in Al-Cu, Al-Mg and Al-Cu-Mg alloys, solution treatment times into alloys both 
one by one and in an interrelated way and their microstructurai changings. Alloys are produced by 
pouring to both sand and metal mold. Then, these samples are subjected to solution treated and 
precipitation hardening processings in different temperatures and for different periods of time. 
Solution treated speeds of obtained samples are examined with microstructure and image analyses 
through metallographic examination and a model is designed. Microhardness analyses are also made. 
On the other hand, residual stress of alloys are examined with hardness, DSC and microstructure 
analyses.

Keywords: Residual stress, DSC analyses, precipitation hardening, qenching rate, Al-5Mg alloys.

ALUS’Oe



ALUS'06 * 6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Auminium Symposiurn 2013 İstanbul

l.GİRİŞ

Isıl işlem yapılabilen ve solvüs eğrisi gösteren alüminyum alaşımlarında en çok kullanılan ısıl 
işlemlerden birisi “çözeltiye alma, su verme ve yaşlandırma” basamaklarından oluşan T3 ısıl 
işlemidir. Çözeltiye alman bir alüminyum alaşımı solvüs eğrisinin üzerinde, ötektik noktanın 
altındaki bir sıcaklığa ısıtılarak burada belirli bir süre bekletilir ve homojen bir mikroyapılı 
tek faz elde edilir. Alüminyumca zengin matriks içerisinde çözünen alaşım elementleri daha 
sonra çökelerek malzemeye sertlik kazandırırlar. Bu işleme çökelme sertleşmesi adı 
verilmektedir. Çökelme sertleşmesinin olabilmesi için matriks içerisinde çözünmüş halde 
bulunan alaşım elementini hapsetmek gerekmektedir, bunun için su verme işlemi yapılır. 
Böylece çözünen elementler mikroyapı içerisinde kalır. Su verme işlemi malzemeye sertlik ve 
mukavemet kazandırırken bir yandan da hızlı soğutma nedeniyle kalıntı gerilimler oluşturur. 
Yüksek hızda soğuması için malzeme polimerli suya, suya ya da normal olarak hava 
koşullarında bekletilebilir. Bu çalışmadaki en önemli noktalarımızdan bir tanesi de bu yollara 
alternatif olarak “yağ ortamında soğutmanın kalıntı gerilime etkisinin” araştırılmasıdır. Bu 
sebepten dolayı kullandığımız soğutma işlemi yağ ortamında ve su ortamında belirli 
sıcaklıklarda yapıldı. Yağ ortamında ve su ortamında soğutmanın kalıntı gerilime etkisi, 
sertliğe etkisi ve mikroyapıya olan etkileri karşılaştırıldı. Bunun yanı sıra kum kalıba döküm 
ile metal kalıba döküm arasındaki mikroyapısal farklar ve benzerlikler ortaya konuldu.

2.SU YERME İŞLEMİ

Isıl işlem sonrası su verme işlemlerinde soğutma sırasında üç faz görülür: Buhar fazı, 
kaynama fazı ve konveksiyon fazı. Buhar fazı sırasında ısıl işlem görmüş parça su ortamına 
daldırıldığı zaman yüzeyinde buhar filmi oluşur. Bu aşama oldukça önemlidir. Buhar fazı ile 
kaynama fazı arasındaki geçiş sıcaklığına “Leidenffost Sıcaklığı” adı verilir. Buhar fazı ne 
kadar kısa olursa çatlak ve gerilme riski o denli azalır. Fakat su verme işlemindeki en uzun faz 
buhar fazıdır. Kaynama fazına geçildiğindeyse, yüzeydeki buhar fazı filmi kırılarak ısı 
numuneden uzaklaştırılır. Soğutma hızı maksimum değere ulaşır. Son olarak da konveksiyon 
fazında ısı transferi konveksiyon şeklinde gerçekleşir. Gerçekleştirdiğimiz soğutma 
transferinde ısı transfer katsayısı Leindenffost Sıcaklığı’na bağlıdır ve parçanın soğutma hızı 
Leindenfrost Sıcaklığı ile ilişkilidir. Leidenfrost sıcaklığı ne kadar yüksekse soğuma hızı bir o 
kadar düşüktür. Aynı zamanda parçanın sıcaklığı, geometrisi ve suyun sıcaklığı da soğuma 
hızına etki eden diğer faktörler arasındadır. [2] Su verme işlemiyle, tamamen tek faz yapısı 
yani alüminyum matriks yapısı elde edilir. Tamamen doymuş katı çözelti içerisinde yani 
alüminyum matriks içerisinde bulunan alaşım elementimiz eriyik halde hapsedilmiş 
biçimdedir. Bu yapı oda sıcaklığında dengede değildir. Fazla doymuş olan alüminyum 
matriksinden, alaşım elementleri difüze olmak zorundadırlar ki böylece yapı dengeye 
gelebilsin. [3] Böylece alüminyum matriksinin içerisinde hapsolmuş çözünmüş alaşım 
elementi yapıdaki boşluklardan difuzüze olarak yeniden kristalleşir. Yapıdaki boşlukların 
konsantrasyonu ile soğutma hızı arasında şekil 1 ve şekil 2 ’deki gibi bir ilişki vardır.
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Şekil 1. Yavaş soğutma sonucu oluşan mikro yapı ve atomların şematik gösterimi [4]

Şekil 2. Hızlı soğutma sonucu oluşan mikroyapı ve atomların şematik gösterimi [4]

Soğutma hızı su verme işlemi sırasında seçeceğimiz ortama bağlıdır. Su verme işleminde 
kullanılan su oda sıcaklığı civarındaysa “hızlı soğutma” elde edilir. Eğer bunun yerine kaynar 
suda ya da havada soğutma gibi yöntemler seçilirse “yavaş soğutma” işlemi adı verilir.

Hızlı soğutma işlemiyle boşluk konsatrasyonu fazla olur ve yaşlanma esnasında ikinci fazın 
matriks içerisindeki difıizyonu kolayca gerçekleşir. Bunun yanı sıra çözünmüş ikinci fazı 
matrikste hapsetmek için de hızlı soğutma işlemine ihtiyaç duyulur. Şekil 2 ’de görüldüğü gibi 
boşluk konsantrasyonu, şekil l ’de görülen yavaş soğutmaya göre oldukça fazladır ve bu da 
yaşlandırma sonucunda daha sert bir yapı elde etmemizi sağlamaktadır. Fakat hızlı soğutma 
ile tokluk ve süneklik azalır. Bu çalışmamızda asıl ilgilendiğimiz taraf ise hızlı soğutma 
sırasında oluşan kalıntı ger ilimlerinin önlenebilmesi için yavaş soğutma yönteminin 
araştırılmasıdır. Yani yavaş soğutma yöneteminde “yaşandırma basamaklarım etkilememek 
için yeterli boşlukları bulabiliyor muyuz?” ve eğer bulabiliyorsak ileride de değineceğimiz 
“kalıntı gerilim ve sertlik arasında bir ilişki kurabiliyor muyuz?” sorularına cevap 
aramaktayız. Bu yüzden sıklıkla kullanılan su ortamı ile yavaş soğutma olarak yağ ortamında 
çalışıldı. Yukarıda da belirtildiği gibi soğuma hızı Leidenfrost Sıcaklığına bağlıdır. Su 
ortamındaki Leidenfrost Sıcaklığı, yağ ortamından daha az olduğu için yağda yaptığımız 
soğutma işlemi suya nazaran daha yavaş soğutma işlemi olacaktır.
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3. K A L IN T I G E R İL İM

Hızlı soğuma işleminde karşılaşılan en büyük sorun soğuma işlemi sonrasında malzemenin iç 
yapısında oluşan “kalıntı gerilim” dir. Kalıntı gerilim malzeme için çok büyük sorun teşkil 
eder. Mikro çatlaklar, makro çat laklar ve malzemenin kullanımı sırasında oluşabilicek 
kırılmalara sebebiyet verir ve malzemenin ömrüyle direkt olarak ilişkilidir.

(e)
i ç  s  s r i l m .  a n i n ,  i ç  k a r ı i t T i a v  L a. " b i r  t i k :  t - a  r ı h a  t  İ n a n a s ı
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Şekil 3. Heyn’m (1914) yılında hızlı soğutma sonrası iç gerilme modeli, (a) hızlı soğutma ile 
malzemede oluşan yüksek basma stresi ve gerilme (b) malzeme işlendikten sonra iç yapıdaki 
bozulma (c) iç gerilmenin çatlamasıyla oluşacak sonuç [5]

3.1 CampbelFın Analizi

Alüminyum parçası oda sıcaklığındaki suya atıldığı zaman sahip olacağı gerilme değişimini 
hesaplayabiliriz. Gerilme değişimi ( s ) ,toplam sıcaklık değişimin (AT) ve termal genişleme 
katsayısı (a) ile çarpımına eşittir.

E = a  * AT (1)

Buradan yola çıkarsak a  değeri alüminyum için yaklaşık olarak 20 x 10-6 K~l ‘dir. 
Alüminyum için yaptığımız ısı işem sıcaklığı 643 K’dir. Formülde değerleri yerine koyarsak 
elde edeceğimiz £ değeri %1.2 olacaktır. [6] Şekil 4 ’te alüminyum alaşımlarının kırılma 
ger ilimleri ve buna bağlı olarak ısıl işlem sonrası su gerilmesiyle ortaya çıkan kalıntı gerilim 
karşılaştırılması yapılmıştır. Şekil 5’teyse su verme işlemine, yaşlandırma işlemine ve son 
olarak malzemenin gerilim\stres ilişkisi gösterilmiştir. Şekillerden de görüleceği gibi hızlı 
soğutma sonrasında ortaya çıkan kalıntı gerilim ısıl işlem öncesinde akma noktasının 
üstündedir. Daha sonra ısıl işlemle birlikte kalıntı gerilim akma noktasının yaklaşık olarak 
%70 ile %30 arasına inmektedir. Kullanımda olan malzemelerdeyse bu gerilimin %50 olması

ALUS’06



2013 İstanbul
6. Alüminyum Sempozyumu - 6th Aluminium Symposium * ALUS 06

güvenli olarak görülmektedir. Ama yine de kalıntı gerilimin oluşması malzemenin kalitesini 
kötü olarak etkilemektedir. [6]

\ fmAk a  slfi-uit tor M fit'»/ 
Alipîm  t “ » 
qucrrch alrairt

Şekil 4. Alüminyum alaşımlarında döküm sonrası kalıntı gerilim [6]

Şekil 5. Su verme işleminin stres\gerilme ilişkisi olarak basamak basamak gösterimi [ 6,7]

Kalıntı gerilimi azaltmak için kullanılması gerekilen yöntem daha yavaş soğutma yöntemi 
olmalıdır. Bunun için de daha yavaş soğutma ortamı olarak yağ ortamı tecıh edilebilir.
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3.DENEYSEL ÇALIŞMA

İlk olarak Al-5Mg alaşımlarının dökümü yapıldı. Döküm 750 °C’de ardı ardına dört defa 
aynı kokil kalıba yapıldı. 9 numune elde edildi. Kokil kalıp ilk olarak oda sıcaklığındaydı ve 
en son dökümde kalıbın sıcaklığı yaklaşık 200 °C deydi. Sıcaklık sıralaması ilk döküm Tı 
olacak şekilde sıralanırsa T4> T3 > T2 > T ı’dir. 10. ve 11. numuneler se kum kalıba döküldü. 
Dökümü yapılan numuneler silindirik biçimde kesildi ve l ’den 10 ’a kadar numaralandırıldı. 
Daha sonra her birisi yağda ve suda su verme işlemine ve ısıl işleme tabi tutulmak üzere 
12’şer parçaya ayrıştırıldı. Her bir numune 370 °C sıcaklıkta belirli dakikalarda solüsyona 
alındı. Dakikalar 5-10-15-20-25-30 olarak seçildi. Numuneler homojenizasyon işleminden 
sonra su ve yağ verme ortamında soğutuldu. Oda sıcaklığında 30 gün boyunca yaşlandırıldı ve 
düzenli olarak her hafta sertlik değerleri ölçüldü. Hv cinsinden ölçülen sertlik değerlerinin 
sonucunda 31. gün tüm sertlik değerlerinin, zamana bağlı olarak solüsyona alman 
numunelerin arasından iç gerilmeleri araştırılabilecek, mikroyapı farklılığı gözlemlenebilecek 
seçimler yapıldı.
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(a) (b)

Şekil 6. Zamana bağlı sertlik grafiği (a) Yağda su verilmiş, (b) suda su verilmiş kokil kalıba 
döküm.

Şekil 67da elde edilen 1. numunenin sertlik ortalamaları alınarak yaşlandırma gününe bağlı 
olarak, homojen izasyon sıcaklığı göz önünde bulundurularak yağda su verme işlemi için 5. ve 
10. dakikalar; suda su verme işlemi içinse yine 5. ve 10. dakikalar metalografi işlemi için 
seçilmiştir.

Şekil 6 ve 7’deki gibi 10 numunenin de sertlikleri hesaplandı ve yaşlandırma zamanlarına 
göre solüsyona alma sürelerinin klasifıkasyonları, çıkartılan grafik sonuçlarıyla birlikte elde 
edildi ve elde edilen numunelerin metalografik çalışması yapıldı.
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Şekil 7. Zamana bağlı sertlik grafiği (a) yağda su verilmiş, (b) suda su verilmiş kum kalıba 
döküm.

4. TARTIŞMA

Dökümlerden elde edilen mikroyapı görüntüleri şekil 8’de gösterilmiştir. Bu görüntüler ile 
ortalama dentrit kollarının boyunun tespiti yapıldı. Dentrit kollarının boyutları için kokil 
kalıba döküm ile kum kalıba döküm arasında çok büyük bir mesafe olduğu gözlemlendi. Bu 
numuneler ısıl İşleme alınmış, su verilmiş ve oda sıcaklığında yaşlandırılmış numunelerdir.

(a) (b)

Şekil 8. (a) Kum kalıba döküm sonucu elde edilen mikroyapı, (b) Metal kalıba döküm sonucu 
elde edilen mikroyapı

Şekil 8.’de gösterilen kum kalıba döküm sonucunda (a) tane büyüklüğü ortalama 12 pm 
olarak hesaplanmıştır. Metal kalıba döküm sonucundaysa dentrit kollarının uzauııluğu (DAS)
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ortalama 3.25 pm olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak kum kalıba döküm yönteminde tane 
büyüklüğü, metal kalıba dökümde elde edilen tane büyüklüğünden oldukça fazladır.

Bu yapılan çalışma sonucunda metal ve kum kalıba döküm farkının ısıl işlem sonrası sertlik 
değerlerine hiç bir şekilde etki etmediği gözlemlenmiştir. Üstelik değişik ortamda (yağda- 
suda) su verme işleminden sonra ölçülen sertlik değerlerinde de göze çarpan bir değişiklik 
gözlenmemiştir. Hem yağ hem suda soğutmada bir süre sonra aynı sertlik değerlerine ulaşıldı. 
Al-5Mg alaşımları için de Al-Cu-Mg alaşımları için de su verme ortamının ve kalıp farkının 
sertliğe etki etmediği bulundu. Sonuç olarak sertlik, göz önünde bulundurduğumuz 
parametrelere göre hemen hemen aynı değerlere ulaşmaktadır.

Bunun üzerine su verme ortamının kalıntı gerilime olan etkisinin tespiti için DSC testi yapıldı. 
DSC testi sonuçlan aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

b&yu nen Tr s. • W JDUOÇı
Sj î : HîSSMjtg U oC -K sA

itû v n tri. SÜT Ö505 S &S4 * S

n e p  T r t  C V i « . ^ ) ! ^ O ‘£4^2SC'Sîûl3(î0t
Si,-* lJÎ4«0ftsg UOU’U U rt O ps^OrC^KAHkUJA'f

TGA Wtej?5j ftüB OaSfr 29-Mip2S)J 3
SDT O5C0 Vftl.5 Eî̂ J  tS

\

\

(a) (b)

Şekil 9. DSC testi sonuçları (sıcaklık-mikrovolt\mg grafiği) (a) havada soğutulan Al-5Mg 
alaşımı, (b) yağ ortamında soğutulan Al-5Mg alaşımı.

Şekillerde de görüldüğü gib yağ ortamında soğutulan ve hava ortamında soğutulan Al-5Mg 
alaşımı için herhangi bir kalıntı gerilime rastlanılmamıştır.

Fakat su ortamında soğutulan Al-Mg-Cu alaşımının DSC testi sonucunda kalıntı gerilim tespit 
edildi. Şekil 10’da da görüldüğü gibi kalıntı gerilim yaklaşık 290 °C’lik sıcaklıkta tespit 
edildi.
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Şekil 10. Su ortamında soğutulan Al-Cu-Mg alaşımının DSC testi sonucu

Shuhui Ma’nın çalışmasına göre Al-Mg alaşımlarının sertlik değerlerinin artışı ısıl İşlem 
süresinin uzunluğuna ya da mikroyapısma bağlı değil, alaşımın içerisindeki Mg miktarına 
bağlıdır. [8] Burada bulunan sonuçla bir paralellik içermektedir. Aynı çalışmada kalıntı 
gerilimin su verme hızına bağlı olarak bağlı olarak arttığı bulunmuştur.

5. SO NUÇLAR

Bu araştırmada yapılan deneyler sonucunda kalıntı gerilimin su verme hızına bağlı olduğu 
tespit edildi. DSC yöntemi sonrası ortaya çıkan grafikler su ortamında daha hızlı su verme 
işlemiyle kalıntı gerilim oluştuğunu; yağ ve hava ortamında daha yavaş su verme 
işlemindeyse kalıntı gerilim oluşmadığı bulundu. Fakat mikrosertlik Ölçümlerinin bu kalıntı 
gerilimleri göstermediği görülmüştür.
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Alüminyum Alaşımlarında Yeniden Kristalleşme
Recrystallization of Aluminium Alloys

Zeynep Burcu Kavaklıoğlu 
Türkiye

ÖZET

Yeniden kristalleşme esnasında, mikroyapımn ve tekstürün kontrolü, ekonomik açıdan, 
alüminyum üretiminde büyük önem taşımaktadır. Alüminyum alaşımlarının mühendislik 
özellikleri termomekanik proseslerin optimizasyonu ile mümkündür. Bu makalede yeniden 
kristalleşme tavlaması esnasında, mikroyapı ve tekstürün kontrol altına alınması ile 
özelliklerin optimizasyonu, endüstriyel uygulama örnekleri ile anlatılmıştır. Bu makale 
yeniden kristalleşmeyi, onun itici gücünü, bu esnada meydana gelen mikroyapısal değişimleri, 
yeniden kristalleşme prosesini etkileyen faktörleri, yeniden kristalleşme kanunlarını, 
toparlanma ile kıyaslanmasını anlatan bir literatür çalışmasıdır.

Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, yeniden kristalleşme.

ABSTRACT

Recrystallization has an important effect in the production of aluminium alloys. The control 
of microstructure and texture during recrystallization have major economic importance. Since 
recrystallization consists of formation of new defect free grains, it is very important for 
industrial applications. This paper explain the concept of recrystallization, state the driving 
force for recrystallization, outline the microstructural changes that take place during 
recrystallization, state the factors which affect recrystallization rate, state the laws of 
recrystallization and differentiate between recovery and recrystallization.

Keywords: Aluminium alloys, recrystallization.

1. GİRİŞ

Metalik malzemeler döküm aşamasından sonra, dövme, haddeleme, ekstriizyon gibi plastik 
şekil verme yöntemleri ile ara veya nihai ürünlere dönüşürler. Bu işlemler, sıcak veya soğuk 
olabilir, aratav içerebilir, tüm bu işlemler termomekanik prosesler olarak ifade edilir. 
Toparlanma, yeniden kristalleşme ve tane büyümesi bu proseslerin temel unsurlarıdır. 
Metallerin mekanik özellikleri, dislokasyon içeriğine ve yapısına, tane boyutuna ve tanelerin 
yönlenmesine bağlıdır.Yeniden kristalleşme prosesi ile tane boyutu ve tekstür belirlenir.

2. DEFORMASYONA UĞRAMIŞ YAPI

Çeşitli dislokasyon kaynaklarının çalışması dislokasyon kesişmelerinin sayısını gittikçe artırır 
ve neticede herbirinde birçok basamaklar bulunan karışık bir dislokasyon çizgileri ormanı 
oluşturur. Böylece müteakip şekil değiştirmeler için gerilmeyi sürekli olarak arttırmak 
gerekir. Bu olaya şekil değiştirme sertleşmesi veya pekleşme denir. Bununla beraber şekil 
değiştirme arttıkça gerilmenin artış hızında azalma olur, çünkü yukarıda görülen şekil 
değiştirme sertleşmesi mekanizmasının tersi yönünde çalışan bir toparlanma veya yumuşama 
olayı vardır. Örneğin, her ne kadar şekil değiştirmeyi daha da arttırmak için uygulanacak 
gerilmenin yükseltilmesi gerekirse de gerilmedeki bu yükseliş çapraz kaymalara veya yığılmış
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dislokasyonların harekete zorlanmasına neden olabilir. Diğer taraftan sıcaklığı arttırarak 
dislokasyon tırmanmalarından doğan toparlanma olayı da etkin hale getirilebilirdi]

Uygulamada birçok metalin şekil verme işlemlerinde parçayı kırmadan veya yırtmadan 
oluşturulabilecek şekil değiştirme miktarının bir sınırı vardır. Bu nedenle malzeme çok kere 
yeniden kristalleşme sıcaklığı üzerinde belirli bir süre ısıtılır veya tavlanır. Bu işlem 
sonucunda şekil değiştirmeden arınmış yeni taneler elde edilir. Yumuşatılmış metal daha fazla 
şekil değiştirmeye elverişli hale gelir. Tavlama ve yeniden kristalleşme olayı dislokasyonların 
geniş ölçüde giderilmesine ve daha düşük enerjiyi gerektiren konumlara doğru göçmesine 
sebep olur. Dislokasyonların bir çoğu tane sınırlarına, mikroskobik boşluklara ve malzeme 
yüzeylerine çıkarak kaybolur veya rastladıkları zıt işaretli dislokasyonlar tarafından yok edilir. 
Yukarıda söz edilen hallerden hiçbirini yapamayan dislokasyonlar da şekil veya yapı 
değişimine doğru eğilim gösterirler. Örneğin, basamakları kaybolabilir, boyları kısalabilir 
veya bir hizaya dizilerek küçük açılı tane sınırı türünden bir alt tane sınırı oluşturabilirler. [1]

3. DEFORMASYON TEKSTÜRÜ

Çoktaneli metalik malzeme birbirlerine göre farklı yönlenmiş yüzlerce hatta binlerce taneden 
ve bu taneler arasındaki tane sınırlarından oluşur. [2]

Tek fazlı çoktaneli metalik malzeme ve bu malzemeyi oluşturan tanelerin her biri aynı tane 
yapısına sahip olduğu halde fiziksel özellikleri birbirlerinden çok farklıdır. Fiziksel özellikler 
arasındaki bu farkın başlıca iki sebebi vardır: [2]
® Çoktaneli yapıyı oluşturan taneler arasındaki yönlenmenin farklı olması 
• Taneler arası tane sınırlarının mevcudiyeti

Çoktaneli metalik malzemenin plastik deformasyonundan önce her bir tanesi birbirlerine göre 
rastgele yönlenmiş olsa bile plastik deformasyondan sonra, tanelerin belli yönlerde 
yönlenmeyi tercih ettikleri bilinen bir gerçektir. Plastik deformasyon sonrası tercih edilen 
yönlenmeye deformasyon tekstürü denilmektedir. [2]

Kristallografık anizotropinin tek kristalin deformasyon özelliklerine etkisi çok fazladır. Çok 
kristalli malzemelerde, plastik deformasyon veya tavlama ile oluşan kristallografık 
anizotropide tek kristaldeki gibi mekanik özelliklerin yöne bağlı olarak farklı değerlere sahip 
olmasına sebep olur. Çok kristalli metalik malzemelerde kristallografık tekstür, malzemenin 
elastisite modülünün, akma ve çekme mukavemetlerinin, stinekliğinin ölçüldüğü yöne bağlı 
olarak değişmesine neden olur. [3]

Deformasyon tekstürünü etkileyen en önemli faktörler, malzemenin kayma sistemi ve sayısı 
ile asal birim şekil değiştirmelerdir. Malzemenin deformasyon öncesi kristallografık 
tekstürünün şekli ve deformasyon sıcaklığı da deformasyon tekstürünü etkiler. [3]

Alüminyum gibi istif hatası enerjisi fazla olan YMK metallerde çapraz kaymanın kolay 
olması sebebi ile <111> tekstürü gelişir. [3]

Plastik deformasyon sonucunda oluşan kristallografık tekstürü etkileyen en önemli faktör 
deformasyona katılan kayma ve ikizlenme sistemlerine bağlıdır. Deformasyon tekstürünü 
etkileyen diğer faktörler ise deformasyon miktarı ile deformasyonda malzeme akışının 
geometrisidir. [3]
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4. TOPARLANMA

Toparlanma safhasında soğuk işlenmiş malzemedeki dislokasyonlar yeni bir düzene girerler. 
Bu düzen dislokasyonların daha düşük enerjiye sahip oldukları durum olup, poligonizasyon 
olarak isimlendirilir. Poligonizasyon durumunda dislokasyonlar küçük açılı sınırlar meydana 
getirirler. Küçük açılı bir sınır, kenar dislokasyonları tarafından oluşturulmuşsa eğim sınırı, 
vida dislokasyonları tarafından oluşturulmuşsa büküm sınırı olarak isimlendirilir. Böylece 
dislokasyonlar yapıda alt taneler (subgrain) meydana getirmiş olur. [3]

Toparlanma safhasında malzemenin mukavemet ve sertliğinde önemli bir değişim olmaz. Bu 
safhada malzemenin elektrik iletkenliği artar, x ışınları İle ölçülen iç gerilme ve latis 
distorsiyonunda azalma olur. Bu özellikler malzeme yapısındaki nokta hatalarına bağlı 
özelliklerdir. [3]

Toparlanma ve yeniden kristalleşme prosesleri aktif oldukları sıcaklık rejimleri açısından 
çakışan proseslerdir. Yeniden kristalleşme toparlanmada alt tane oluşumu başlamadan Önce 
genellikle başlar. Ancak bir kere yeniden kristalleşme başladı ise (toparlanmış yapı ile 
beraber), artık toparlanma devam edemez. [4,5]

Her iki proses içinde itici kuvvet deformasyona uğramış malzemede depolanmış enerjinin 
azalmasıdır. Ancak,
• Toparlanmanın süresi yeniden kristalleşmenin başlaması ile ilgilidir.
® Ancak toparlanma yeniden kristalleşme için itici gücü azalttığından aşırı toparlanma 

yeniden kristalleşmeyi geciktirebilir. [4,5]

Tablo 1. Toparlanma ile yeniden kristalleşmenin kıyaslanması [4]

Toparlanma Yeniden kristalleşme
Özelliklerin kısmi yenilenmesi Özelliklerin tamamen yenilenmesi

Mikroyapıda yeniden düzenlenmiş 
dislokasyonlar mevcut

Mikroyapıda çok daha az dislokasyon 
mevcut.

Deformasyona uğramış tanelerin tane yapısı 
önceki ile İlişkili

Yeni taneler oluşuyor ve yeni tane yapısı 
deformasyona uğramış tane yapısına göre 

farklı
Deformasyona uğramış metalin mekanik 

mukavemetinde bir miktar azalma
Malzeme çok daha yumuşaktır.

5. TEK FAZLI ALAŞIMLARIN YENİDEN KRİSTALLEŞMESİ

Yeniden kristalleşme tanelerin malzemenin belirli alanlarında tanelerin çekirdeklenmesini ve 
büyümesini içerir. Bu tür yeniden kristalleşmeye genellikle birincil yeniden kristalleşme 
(ikincil, üçüncül yeniden kristalleşmeden veya anormal tane büyümesinden ayırmak için) 
veya devam etmeyen yeniden kristalleşme (onu devam eden yeniden kristalleşmeden ayırmak 
için) denir. Yeniden kristalleşme ifadesinin başında herhangi bir ifade bulunmadığı zaman 
birincil yeniden kristalleşme anlaşılmalıdır. [4,5]

Yeniden kristalleşme iki kademededir:
® Tanelerin çekirdeldenmesi 
® Tane büyümesi
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Yeniden kristalleşme konusu literatürde birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç farklı 
grupta İncelenmektedir. Birincil yeniden kristalleşme, soğuk işlem neticesi deforme olmuş 
tanelerin yerini, tamamen yeni tanelerin almasıdır. [6]

Dolayısıyla, yeniden kristalleşme,

Katı (soğuk İşlem görmüş) Katı (yeniden kristalleşmiş)

Şeklinde bir katı—»katı dönüşümüdür. Diğer bir ifade ile yeniden kristalleşme, çekirdeklenme 
ve büyüme kademelerini içerir. Bu nedenle, yeniden kristalleşme sıvı fazın katılaşmasına 
benzer ve çekirdeklenme teorisi aynen kristalleşme için de geçerlidir. Yeniden kristalleşmeyi 
sağlayan enerji soğuk işlem esnasında depo edilen enerjidir. [6]

Yeniden kristalleşme teorisine göre, belirli bir kuluçka devresinden sonra soğuk işlenmiş 
malzeme içerisinde çeşitli mevkilerde yeni taneler çekirdeklenir. Çekirdeklenme, genellikle 
kusurlu bölgelerde, tane sınırlarında meydana gelir ve mevcut dislokasyonlar bu yeni 
tanelerin sınırlarına kaçarlar. Böylece, içlerinde dislokasyon bulunmayan eş-eksenli, ufak 
boyutlu yepyeni taneler oluşur ki bu yapıya yeniden kristalleşmiş yapı adı verilir. Yeniden 
kristalleşme ile, malzemedeki soğuk işlemin etkisi tamamen ortadan kalktığından teknolojide 
önemi çok büyüktür. [3,6]

Yeniden kristalleşen taneler, tavlama sıcaklığında uzun süre tutulursa veya yeniden 
kristalleşme sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda tavlanırsa yayınma ile zamanla büyürler. 
Malzeme yapısında küçük ikinci faz tanelerinin bulunması tane sınırlarının hareketini kısıtlar, 
dolayısı ile tane büyümesini geciktirir. [3]

5.1. Yeniden Kristalleşen Tanelerin Çekirdeklenmesi
Yeniden kristalleşme çekirdeği, büyük açılı tane sınırı ile ayrılmış, deformasyona uğramış 
malzemeden büyüyen düşük iç enerjili kristaldir. [4,5]

Yeniden kristalleşme aşağıda belirtilen bölgelerde çekirdeklenir:
® Tane sınırları
• İkinci faz partikülleri
® Deformasyon bölgeleri

Bu bölgelerde mikroyapı heterojendir, geniş düzensiz bölgeler ve yüksek dislokasyon 
yoğunlukları vardır. Yüksek açılı tane sınırları alt tane sınırlarından daha hareketlidir, yapının 
yeniden kristalleşmesi İle sonuçlanır. Yeniden kristalleşme çekirdeği geniş alt tanelerden veya 
şekil değiştirmeden bağımsız tanelerden, tane sınırlarının kayması mekanizması ile de 
oluşabilir. Yeniden kristalleşme çekirdeğinin yeniden kristalleşme tekstürü üzerinde önemli 
etkisi vardır. [4,5]

5.2, Yeniden Kristalleşme Çekirdeğinin Büyümesi
Yeniden kristalleşme çekirdeğinin büyüme hızı aşağıda belirtilen faktörlerden etkilenir:
® Dislokasyonlar m şekil değiştirme enerjisinden kaynaklanan itici kuvvet
• Alt tane sınırlarında hatalı yönlenmeye bağlı sınır hareketi
• Deformasyona uğramış yapıda önceden bulunan heterojenlikler [4,5]

Tane sınırı hareketi aşağıdakilerden etkilenir:
• Sıcaklığa bağımlı proses olan diftizyon.
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® Tane sınırlarına çöken empürite veya çözünen atomlar (özellikle hareket eden tane 
sınırları). Çözünen atomların alt tane sınırları ve dislokasyonlar ile etkileşmelerinden 
dolayı toparlanma prosesi üzerinde önemli etkileri vardır. Çözünen atomlarm ve 
empüritelerin alt tane veya tane sınırları ile etkileşmeleri empürite drag olarak tanımlanır.

® Atomik uygunsuzluk, sınırda bulunan latisteki düzensizlik. [4,5]

5.3. Yeniden Kristalleşme Kanunları
® Yeniden kristalleşmeyi başlatmak için minimum bir deformasyon miktarı gereklidir. 

Deformasyon miktarı, çekirdek oluşumu için ve onun büyüyebilmesi İçin yeterli olmalıdır. 
Kritik zorlanmanın altında yeniden kristalleşme oluşmaz.

® Yeniden kristalleşmenin meydana geldiği sıcaklık, tavlama süresi arttıkça düşer. Bu 
yeniden kristalleşmeyi kontrol eden makroskopik mekanizmaların sıcaklıkla aktive 
olmasındandır.

® Yeniden kristalleşmenin meydana geldiği sıcaklık, şekil değiştirme arttıkça düşer. 
Yeniden kristalleşmenin itici kuvvetini sağlayan depolanmış enerji şekil değiştirme ile 
artar. Dolayısı ile hem çekirdeklenme hem de büyüme daha yüksek deformasyona 
uğramış malzemede daha hızlı oluşur veya daha düşük sıcaklıklarda oluşur.

® Yeniden kristalleşmiş tane boyutu esas olarak deformasyon miktarına bağlıdır, yüksek 
miktarlardaki deformasyonda tane boyutu küçülür. Dolayısı ile daha yüksek şekil 
değiştirme, hacimde daha çok çekirdek olmasını ve sonuçta daha küçük tane boyutu 
sağlayacaktır.

® Alaşımlı malzemelere nazaran saf malzemeler daha kolay yeniden kristalleşir.
® Belirli bir deformasyon miktarı için yeniden kristalleşme sıcaklığı daha büyük tane boyutu 

ile artar. Tane sınırları çekirdeklenme için uygun bölgelerdir. Dolayısı ile büyük ilk tane 
boyutu daha az çekirdeklenme sitesi sağlar. Çekirdeklenme hızı düşer, yeniden 
kristalleşme azalır veya daha yüksek sıcaklıklarda meydana gelir.

® Belirli bir deformasyon miktarı için yeniden kristalleşme sıcaklığı daha yüksek 
deformasyon sıcaklığı ile artar. Daha yüksek deformasyon sıcaklığında deformasyon 
esnasında (dinamik toparlanma) meydana gelir ve depolanmış enerji daha düşük 
sıcaklıktaki şekil değiştirmeye nazaran daha düşüktür. [4,5]

5.4. Yeniden Kristalleşmeyi Etkileyen Faktörler
Yeniden kristalleşme kinetiğini etkileyen faktörler proses ve metalurjik etkiler olarak ikiye 
ayrılır. [4,5]

Prosesten kaynaklanan faktörler:
® Sıcaklık 
® Isınma hızı 
® Şekil değiştirme 
® Şekil değiştirme hızı

Mikroyapıdan kaynaklanan faktörler:
® İlk tane boyutu
® İkinci faz partikü İlerin in boyutu, dağılımı ve uyumu 
® Çözünen içerik (katı eriyik)
® Deformasyondan önce ve sonra tekstür
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6. İKİ FAZLI ALAŞIMLARIN YENİDEN KRİSTALLEŞMESİ

Tüm ticari alüminyum alaşımları en az iki faz içerir. İkinci faz deformasyon esnasında mevcut 
olan disperse partiküller formunda olabilir veya daha sonraki tavlama esnasında çökebilir 
veya yeniden kristalleşmeyi aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı etkileyebilir: [4,5,7] 
o Partiküller depolanmış enerjiyi, ekstra partikül matriks ara yüzeyi oluşturarak ve/veya 

dislokasyonları yakalayarak ve/veya şekil değiştirmeyi artırarak artırabilirler.
« Yeniden kristalleşme için büyük partiküller, çekirdeklenme sitesi olarak davranırlar, 

(partikül teşvikli çekirdeklenme:PSN)
o Partiküller, hem küçük açılı hem büyük açılı tane sınırlarında belirgin kilitlenme etkisi 

gösterebilirler. [4,5,7]

l.ve 2. maddede belirtilenler yeniden kristalleşme hızını artırabilir, 3. nokta yeniden 
kristalleşme hızını yavaşlatır. Yeniden kristalleşme davranışı, Özellikle kinetik ve sonuçta tane 
boyutu ve tekstür, hangi olayın baskın olduğuna bağlıdır. İkinci faz partiküllerinin ölçüsü, 
dağılımı ve hacmi alaşım bileşiminden ve termomekanik proseslerden etkilenir, ikinci faz 
partikülerİ mikroyapıyı ve tekstürü kontrol etmek için kullanılırlar. [4,5,7]

Yeniden kristalleşme hızı, partiküllerin boyut ve kapladıkları hacme bağlıdır. Bu deformasyon 
mikro yap ısın m gelişimindeki partikül etkisi İle ilişkilidir.[4,5,7]

Tavdan sonra tane yapısını inceleştirmek için en etkin yöntemlerden biri İkinci faz 
partikül ler in in dağılımını kontrol etmektir, çünkü metal matrikste dağılan partiküller 
toparlanmayı ve yeniden kristalleşmeyi kuvvetlice etkiler. [4,5,7]

6,1.PSN (Partikül Teşvikli Çekirdeklenme) Mekanizması
Alüminyum alaşımlarında l.Opm’dan büyük partiküller deformasyon bölgesi oluştururlar. Bu 
bölgeler yeniden kristalleşme için çekirdeklenme noktaları olarak davranırlar, çünkü yüksek 
dİslokasyon yoğunlukları ve iyi alt taneleri vardır. Yeniden kristalleşme çekirdeğinin bu tür 
mekanizma ile oluşumu PSN ile yeniden kristalleşme olarak isimlendirilir.[4,5]

Yönlenme gradyam içeren bölgede alt tane büyüdükçe alt tanelere komşu olunca onun hatalı 
yönlenmesi artar. Bu hatalı yönlenme yüksek açılı tane sınırına ulaştığında (örn: 10-15°) 
potansiyel bir yeniden kristalleşme çekirdeği oluşur. Deformasyon bölgesi tüketildiğinde tane 
sınırı hareket etmeyi durdurur. [4,5]

PSN alüminyum, demir, bakır ve nikel gibi bir çok alaşımda ve genellikle yaklaşık l.Opm’dan 
büyük çapa sahip partiküllerde gözlenir. PSN ile yeniden kristalleşmede dört önemli konu 
vardır: [4,5]
• Bir çok endüstriyel alaşım, demir ve alüminyum özellikle, geniş ikinci faz partikülleri 

içeriyorlar ve bir çok mühendislik alaşımında PSN yeniden kristalleşme mekanizması 
gibidir.

® Diğer yeniden kristalleşme mekanizmalarından farklı olarak, çekirdeklenme siteleri 
nıikroyapının iyi tanımlanmış bölgeleridir, bunlar alaşımlama veya proses ile kontrol 
edilirler. Potansiyel çekirdek sayısı ve yeniden kristalleşen tane büyüklüğü kontrol 
edilebilir.

® PSN ile üretilen yeniden kristalleşme çekirdeğinin oryantasyonu, diğer yeniden 
kristalleşme mekanizmaları ile oluşanlardan farklıdır. PSN miktarı kontrol edilerek 
yeniden kristalleşme tekstürü kontrol altında tutulabilir.
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® Dislokasyonlarm ve partiküllerin etkileşmesi sıcaklığa bağımlı olduğundan PSN, eğer 
önceki deformasyon kritik bir sıcaklığın veya deformasyon hızının altında ise oluşacaktır.

PSN ara yüzeyde bulunan en yüksek hatalı yönlenmenin olduğu yerde başlamak zorunda 
değildir. Deformasyon bölgesinde herhangi bîr yerinde oluşabilir. [4,5]

Deformasyon esnasında partikül matriks ara yüzeyindeki dislokasyon yoğunluğu şekil 
değiştirme ile artar. Dolayısı ile şekil değiştirmenin fonksiyonu olan kritik bir partikül çapı 
vardır, bunun altında PSN oluşmayacaktır. [4,5]

PSN’yi etkileyen faktörler şekil değişimi ve partikül boyutudur. PSN’nin önemli bir 
endüstriyel uygulaması yeniden kristalleşmiş malzemede tane boyutunun kontrol altında 
tutulabilmesi ve özellikle ince taneli malzeme üretilebilmesidir. [4,5]

PSN mekanizmasında yüksek verimlilik yalnızca tüm çekirdeklenme olaylarının aynı anda 
olması ve tanelerin benzer hızlarda büyümesi ile elde edilir. Eğer her partikül başarılı bir 
şekilde bir tane çekirdeklerse (çekirdeklenme verimi l ’e eşit), sonuç tane boyutu, birim 
hacimdeki partikül sayısına doğrudan bağlı olacaktır ve tane boyutu, partiküllerin çapının 
hacim oranına bağlı olacaktır. Eğer bir partikülde bir çok tane çekirdekIenirse verimlilik 1 ’den 
yüksek olur. Ancak çoklu çekirdeklenme genellikle sadece 5-10pm’dan büyük partiküllerde 
meydana gelir, bu durum nadiren olur. [4,5]

6.2.İkinci Faz Partiküilerinin Sınırlar İle Etkileşimi (Zener Drag)
Yeniden kristalleşme ve tane büyümesi tane sınırlarının hareketini içerir. Bu hareket İkinci faz 
partikülleri ile engellenir. Partiküllerin dağılımı küçük açılı veya büyük açılı tane sınırlarının 
hareketinde geciktirici bir kuvvetin oluşmasına neden olur, bu da toparlanma, yeniden 
kristalleşme ve tane büyümesi gibi proseslerde önemli ölçüde etkilidir. Bu etki Zener Drag 
olarak adlandırılır. [4,5]

Zener drag prosesi, partiküllerin dağılımı ile tane sınırı hareketinin gecikmesidir. Büyük 
(>0,1 pm) uyumsuz çökeltiler geniş partikül ara yüzey enerjisine sahiptirler. Eğer tane 
sınırında bulunurlarsa sınır enerjisini ve ara yüzey enerjisini azaltırlar. [4,5]

Zener kilitlemesi yeniden kristalleşmeyi geciktirmekte önemli rol oynamaktadır. Bu olay 
çekirdeklenmeyi, tanelerin büyümesini ve yeniden kristalleşme teksttirünü etkilemektedir. 
Deneyler ve teori yeniden kristalleşme kinetiğinde kritik parametrenin Fvn /r oranı (partikül 
dağılım seviyesi) olduğunu Önermektedir.(Fv= partikül hacim oranı r=küçük partiküllerin 
ortalama yarıçapı). Ancak bu alanda daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. [4,5]

Sıcak haddelenmiş, 7XXX serisi alüminyum alaşımları yapısal uzay uygulamalarında 
kullanılıyor. Bu malzemelerde yüksek mukavemet ve tokluğu beraber elde etmek için proses 
esnasında yeniden kristalleşmeyi minimuma indirmek gerekmektedir. Bunu elde etmek için 
7XXX serisi alaşımlarına dispersoid oluşturan elementler ilave edilmektedir. Zirkonyum, şu 
an AA7050 gibi alaşımlarda en yaygın olarak dispersoid oluşturması amacı ile İlave edilen 
elementtir. Bu element Al3Zr dispersoidi olarak homojen tav esnasında çökelir. Zener etkisi 
ile yeniden kristalleşmeyi engeller. Ancak AI3Zr dispersoidleri yeniden kristalleşmeyi 
tamamen önleyemezler. Dispersoidin oluşmadığı bölgede yeniden kristalleşmiş taneler oluşur. 
Yeniden kristalleşmeyi azaltmak için bir potansiyel yol dispersoid oluşturan başka bir element 
ilave etmektir. Burada amaç zirkonyum ile ters yönde segregasyon oluşumunu sağlamaktır ki 
bu da zirkonyumun çökmediği bölgelerde dispersoid oluşumunu sağlamaktadır. Bu amaç için
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ideal element scandiumdur. Scandium ve zirkonyumun beraber ilavelerinin, normal proses 
koşullarında yeniden kristalleşmeyi tamamen önlediği veya azalttığı kanıtlanmıştır. Ancak 
scandium ilavelerinden maksimum faydalanabilmek için homojen tav parametrelerini 
optimize etmek gerekmektedir. Döküm esnasında scandium ve zirkonyum zıt yönlerde 
çökeldiğinden homojen bir dağılım oluşmasına neden olur. [4,5]

7. TANE BÜYÜMESİ

Birincil yeniden kristalleşme tamamlandığı zaman milcroyapı henüz kararlı değildir ve 
yeniden kristalleşmiş taneler büyüyebilir. Yeniden kristalleşen taneler, tavlama sıcaklığında 
uzun süre tutulursa veya yeniden kristalleşme sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda tavlanırsa 
yayınma ile zamanla büyürler. Yeniden kristalleşen taneler, tavlama sıcaklığında difüzyon 
imkanı bularak zamanla büyürler. Büyüme miktarı, tavlama süresi ve sıcaklığı ile artar. Tane 
büyümesinin özellikleri şunlardır: [6]

• Tanelerin büyümesi, tane sınırlarının yer değiştirmesi ile gerçekleşir ve hiçbir zaman iki 
tanenin birleşmesi şeklinde meydana gelmez.

© Tane sınırlarının hareketi sürekli değildir ve yönü değişebilir.
© Tane, komşu taneye doğru bir taraftan büyürken diğer taraftan yavaş yavaş kaybolabilir.
© Tanenin ortadan kaybolması oldukça hızlı bir şekilde meydana gelir.
© Kavisli tane sınırı, genellikle kavisin merkezine doğru hareket eder. [6]

Malzeme yapısında küçük İkinci faz tanelerinin bulunması tane sınırlarının hareketini kısıtlar, 
dolayısıyla tane büyümesini geciktirir. Tane büyümesi ile malzemenin mukavemet ve 
sertliğinde azalma olur.[3]

8. YENİDEN KRİSTALLEŞME TEKSTÜRÜ

Yeniden kristalleşme tavı sonucunda tanelerin kristallografık tercihli yönlenmesine yeniden 
kristalleşme tekstürü denir.

Tablo 2. Alüminyum alaşımlarında görülen tipik tekstür bileşenleri [8]

İsim Miller İndisleri {hkl}<uvw> Euler Açıları q > j O (p?
Düzlem şelcil değişimi (haddeleme) tekstür bileşenleri

C (112}<111> 90°, 35°, 45°
S {124}<211> 63°, 31°, 60°
B {011}<211> 35°, 45°, 0°

Yeniden kristalleşme tekstür bileşenleri
Cube {001} <100> 0°, 0°, 0°

R {124} <211 > 63°, 31°, 60°
P {011} <122> 70°, 45°, 0°
0 {013} <231 > O O

O
O

Goss {011} <100> 0°, 45°, 0°

Alüminyum alaşımlarında yapısal değişim mekanizması oluşmaz, dolayısıyla tüm “yeni” 
yeniden kristalleşme yönlenmeleri, deformasyon yapısında ve tekstüründe bulunanlardır. 
Tablo 2’de haddelenmiş ve tavlanmış alüminyum alaşımlarında görülen tipik tekstür 
bileşenleri verilmiştir. En belirgin iki bileşen “Cube” ve “R” dir, bu bileşenleri geleneksel 
pole figüre analizi ile tespit etmek kolaydır. [8]
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Şekil 1. Haddelenmiş alüminyum alaşımlarında görülen tipik yeniden kristalleşme tekstürleri
a) 95% ezme oranında haddelenmiş AA1145 alüminyum alaşımında Cube ve R tekstürleri
b) AA6111 alüminyum alaşımında ND (levha normali) yönünde Cube ve P tekstürleri [8]

Klasik Cube bileşeni, en çok, sıcak haddelenmiş ve tavlanmış alüminyum alaşımlarında veya 
soğuk haddelenmiş ve tavlanmış saf alüminyum alaşımlarında görülür. Yaşlandırma İle 
sertleştirilebilen alüminyum alaşımlarında karakteristik dağılım ile görülür. R bileşeni, temel 
haddeleme bileşeni S’ye çok benzer ve yeniden kristalleşmede uzamış toparlanmayı gösterir. 
P Bileşeni daha nadir olarak PSN mekanizması ile oluşur. Q bileşeni, partiküller veya kayma 
bandları gibi homojen olmayan deforınasyon sonucunda oluşur. [8]

Endüstriyel alüminyum levha üretiminde, özellikle tandem sıcak haddelemeden ve yeniden 
kristalleşmeden sonra, çoğu alaşımda Cube teksttim oluşur. Daha sonraki proseslerde Cube 
tekstürü alt tanelerde devam eder, Cube bantları diye adlandırılır, yüksek haddeleme 
oranlarından sonra yeniden çek ird eklen ir, bazı durumlarda diğer yeniden kristalleşme 
bileşenleri ile “R” veya “PSN” yarışır. Yüksek saflıktaki alüminyum alaşımları, ince 
(<100pm) kalınlıklara haddelendiğinde Cube bileşeni baskındır, %100 seviyesine ulaşır ve 
bu durum yüksek kapasiteli elektrik kondansatöründe gereklidir. Folyo kalınlıklarına 
(<100pm) soğuk haddeleme ile Cube tekstürü azalır. Özel aratavlar Cube tekstürünün devam 
etmesine yardımcı olur. [8]

Derin çekme işlemlerinde tekstür anizotropik malzeme akışına neden olur. (Şekil 2). Cube 
tekstürü kuvvetli 0790° kulaklanmaya neden olur . (Şekil 2b) [8]

Yaşlandırma ile sertleştirilebilen Al-Mg-Si “6XXX” alüminyum alaşımlarında, yeniden 
kristalleşme PSN ile yönetilir, nispeten zayıf tekstür elde edilebilir. [8]

9. YENİDEN KRİSTALLEŞMENİN KONTROLÜ

Yeniden kristalleşme esnasında, mikro yapının ve tekstürün kontrolü, ekonomik açıdan, 
alüminyum üretiminde büyük önem taşımaktadır. Alüminyum alaşımlarının mühendislik 
özellikleri termomekanik proseslerin optimizasyonu ile mümkündür, örneğin, alüminyum 
levhaların derin çekilebilme kabiliyetini artırabilmek İçin deformasyon ve yeniden 
kristalleşme prosesleri uygulamr.[9]
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Şekil 2. AA3004 Alüminyum alaşımlı derin çekilmiş levha 
(a) Zayıf Cube teksttim ve 

(b) Kuvvetli Cube tekstürü [4,8]

Bazı durumlarda, yeniden kristalleşme durdurulur; Yüksek mukavemetli alüminyum 
alaşımlarında, yeniden kristalleşmemiş malzemenin kırılma tokluğu, yeniden kristalleşmiş 
malzemeye göre daha iyidir. Yeniden kristalleşmenin endüstriyel kontrolü, temel olarak, 
şekil lendiri lebi liri ik için tekstürün kontrolü, tane boyutunun kontrolü ve yüzey görünümü için 
yeniden kristalleşme seviyesinin kontrolüdür. Bu kontrol, yeni tanelerin çekirdeklenmesi ve 
büyümesi ile mümkün olur. Deformasyona uğramış yapının homojensizlikleri ile, yeni 
tanelerin çekirdeklenme yoğunluğu ve kristallografık yönlenmesi belirlenir. İkinci fazlar ile 
tane sınırı hareketliliği kontrol edilir. [9]

Nihaî üründe plastik şekillendirilmeyecek ürünlerde, çoğu durumda yeniden kristalleşmenin 
kontrolü, yeniden kristalleşmenin oluşmasını önleme anlamına gelir. Etkilenen özellikler, 
mukavemet ve uzama, yorulma, kırılma tokluğu ve yüzey kalitesidir. [9]

Endüstriyel uygulamada yeniden kristalleşmeyi tartışırken, çok sayıda aşamaya sahip 
proseslerle, bir veya iki aşamaya sahip prosesleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Çok aşamalı 
proseslerde istenilen nihai yapıyı elde edebilmek için sayısız fırsat mevcutken bir veya iki 
aşamalı proseslerde sadece bir imkan mevcuttur. Örneğin, ekstriizyon işleminde, kalıp çıkışı 
istenilen durumu elde edebilmek için, İşlem Öncesi mikroyapıyı ve bileşimi düzenlemek 
gerekiyor. [9]

9.1. Yeniden Kristalleşmeyi Etkileyen Proses ve Alaşım Parametreleri
Yeniden kristalleşme prosesini etkileyen parametreler alaşım bileşiminin etkilerinden 
bağımsız olarak tartışılamaz.

Deformasyon: Yeniden kristalleşmeyi kontrol etmek için kullanılan anahtar parametrelerden 
biri depolanmış enerjidir. Depolanmış enerji, sadece deformasyon sıcaklığı ve deformasyon 
oranına bağlı değildir, deformasyon hızına ve gerilme durumuna da bağlıdır. Deformasyondan 
sonra oluşan dinamik toparlanmanın miktarı, yeniden kristalleşme prosesi için itici güç olan 
depolanmış enerjinin miktarını etkiler.[9]
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Ekstrüzyon ürünlerinde, yüzeyde meydana gelen yeniden kristalleşmeyi azaltmada, 
deformasyon oranındaki ve gerilme durumundaki değişimin yeniden kristalleşmeyi nasıl 
etkilediği ilginç bir örnektir. Ekstrüzyon kalıbına giriş açısını değiştirerek, dolayısıyla 
deformasyon oranım ve yüzeye yakın gerilme durumunu değiştirerek, yüzeyde meydana gelen 
yeniden kristalleşme önlenmektedir. [9]

Çözünen: Çözünenlerin genel etkisi yeniden kristalleşmeyi engellemektir. Yeniden 
kristalleşme davranışı çözücü/çözünen çiftine bağlıdır. Alüminyumda demirin kuvvetli etkisi 
bu konuda iyi bir örnektir. Deformasyona uğramış, yüksek saflıktaki alüminyum oda 
sıcaklığında yeniden kristalleşir. Alüminyum alaşımının içinde empürite olarak bulunan 
demirin, tane sınırı hareketliliğini azaltmakta kuvvetli etkisi vardır.[9]

İkinci Faz Partikiilleri: İkinci faz partikülleri İle tane boyutu ve yeniden kristalleşen hacim 
kontrol edilir. Bu amaç için kullanılan tipik alaşım elementleri Mn, Cr ve Zr’dur. 
Homojenleştirme esnasında ( veya Önısıtmada), Ali2(Fe,Mn)3Si, Al^Mg^Cr veya A13Zr gibi 
ikinci fazları (dispersoidleri) oluştururlar. Tipik partiktil boyutları 15nm ila 200nm çaplan 
arasındadır. İkinci faz partikülleri, çekirdeklerime oranını ve yeni tanelerin büyüme hızını 
etkileyerek, yeniden krhalleşme kinetiğini kontrol ederler.[9]

9.2.Endüstriyel Alüminyum Alaşımlarından Bazı Örnekler
Endüstriyel alüminyum alaşımlarının çoğu, önemli miktarlarda empürite içerir. Ancak, 
yüksek saflıktaki alüminyum (<10 ppm Fe), yeniden kristalleşmeden sonra 100% Cube 
teksttire sahip olur. Bu malzeme tekstürü, kapasitansm yüzey alanına bağlı olduğu elektrolitik 
kapasitörlerde onu kullanışlı hale getirir. [5]

Endüstriyel Saf Alüminyum (AA 1XXX): Alaşımda demir miktarı artınca yeniden 
kristalleşme sıcaklığı yükselir ve Cube tekstürün dayanımı azalır. Düşük miktarlardaki demir, 
tav tekstürünü saf Cube tekstiiründen kuvvetli haddeleme teksttirüne (R) dönüştürür. Yeniden 
krsitalleşme kübik noktalarda oluşabilir. Kayma bantları veya tane sınırları gibi noktalarda 
deformasyon tekstürü oluşabilir. Çok düşük demir konsantrasyonlarında, Cube teksttir baskın 
olur. Ancak katı çözeltide çok düşük miktarlardaki demirin (<100ppm), yeniden kristalleşme 
kinetiğinde çok önemli etkisi vardır ve daha yüksek miktarlar çökelmeye neden olur. [5]

Inakazu (1991) düşük miktarlardaki demir ve silisyumun yeniden kristalleşme tekstürüne 
etkisi ile ilgili çok detaylı çalışmıştır. <Î00> ve <111> tekstür bileşenleri elde edilmiştir. 
450°C’nin üzerindeki tav sıcaklıklarında <111> deformasyon bileşeni güçlüdür, ancak 
300 "Cnin altında <100> bileşeni kuvvetlidir. [5]

Endüstriyel saflıktaki alüminyum alaşımlarının yeniden kristalleşmesi, farklı noktalardaki 
taneler arası yarışın sonucu nihai tavlama tekstiirünün oluştuğuna dair iyi bir Örnektir. [5]

Alüminyum İçecek Kutularının Üretimi (3XXX): İçecek kutularının üretimi, deformasyon, 
toparlanma ve yeniden kristalleşme prensiplerini anlamanın pratik uygulamada önemini 
gösteren mükemmel bir örnektir. Temel metalurjik adımlar, döküm, homojenleştirme 
tavlaması, sıcak haddeleme, tavlama ve soğuk haddelemeyi içerir. [5]

3004 alüminyum alaşımlı içecek kutusu üretiminde, iki temel kalite parametresi, yeterli 
yüksek mukavemet ve sınırlı kulaklanmaya sahip şekillendirilebilme yeteneğidir.[10] İçecek 
kutusu üretimi yeniden kristalleşmeden sonra kuvvetli Cube tekstürünü gerektirmektedir.[5]
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Sıcak haddeleme parametreleri, temel özellikleri belirlemektedir. (Tablo 3)[ 10]

Tablo 3. Yeniden Kristalleşme ve Cube tekstürti oluşumunu etkileyen sıcak haddeleme 
parametreleri [10]

Proses Parametresi Haddeleme Sıcaklığı
TT],1

Deformasyon, 
Deformasyon Oranı

Pasolar arasında 
geçen zaman [tD ]

Mikro yapı ve 
özellikler üzerindeki 

etkisi

Yüksek haddeleme 
sıcaklığı 

toparlanmayı ve 
yeniden 

kristalleşmeyi 
destekler.

Yüksek deformasyon 
ve deformasyon 
oranı yeniden 
kristalleşmeyi 

hızlandırır.

Uzun tpdaha sık 
yeniden

kristalleşmeye neden 
olur.

Olumlu Etkileri Haddeleme sıcaklığı 
toparlanmayı 
kolaylaştırır, 
deformasyon 

gerilmelerini azaltır. 
Haddeleme sıcaklığı 

yeniden
kristalleşmeye neden 
olur, iri taneli döküm 
yapısı kuvvetli Cube 

tekstürüne sahip 
küçük tane yapısına 

dönüşür.

Daha hızlı ve daha az 
sayıdaki haddeleme 

pasoları proses 
zamanını azaltır. 

Yeniden kristalleşme 
ile yapı dönüşümünü 

kolaylaştırır.

Toparlanmayı 
kolaylaştırır, 
deformasyon 

gerilmelerini azaltır.

Olumsuz Etkileri Haddeleme pasoları 
arasında yeniden 

kristalleşme sık sık 
meydana gelir ve 
Cube tekstürüniin 

mukavemeti azalırsa, 
niahi üründe 

kulaklanma meydana 
gelir.

Yüksek deformasyon 
gerilmeleri 

toparlanmayı azaltır.
Sıcaklığın 

yükselmesi, pasolar 
arası yeniden 

kristal leş meye neden 
olur, bu olay da zayıf 

Cube tekstür 
dayanımına neden 

olur.

Pasolar arası yeniden 
kristalleşmeyi 

kolaylaştırır, zayıf 
Cube tekstür 

dayanımına neden 
olur.

Al-Mg-Si Otomotiv Gövde Panelleri (AA6XXX): Araçlarda ağırlık azaltma çabası, 
otomobil gövde panel uygulamalarında alüminyum levha kullanma isteğini artırmıştır. Al- 
Mg-Si alaşımları dış panel olarak kullanılmaktadır. Alüminyum levhanın 
şekillendir İlebiliri iği, çelikle kıyaslandığında daha kötüdür, dolayısıyla, proses esnasında 
alüminyum tekstürüniin kontrolü şekillendirilebilirliğİ optimize etmek için gereklidir. 
Kuvvetli Goss tekstürü şekillendirilebiliriik için zararlıdır, ancak zayıf Cube tekstür yararlıdır. 
[5]
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Tablo 4. 6XXX serisi otomotiv gövde paneli proses şeması [5]

Sıcak Haddeleme
25-40mm kalınlık, 200pm tane, Kuvvetli Cube tekstür

Tandem Sıcak Haddeleme
3-6mm, Sıcak deformasyona uğramış mikroyapı, Haddeleme tekstürü

Kısmi yeniden kristalleşmiş mikroyapı, MgoSİ çökelmesi, Haddeleme+Cube Tekstür

Aratavlı
Tam yeniden kristalleşme, 

Cube Tekstür

Aratavsız
Kısmi yeniden kristalleşme, 

Mg?Si çökelmesi, 
Haddeleme+Cube Tekstür

Sosuk Haddeleme 
0.8-1.22mm levha 

deformasyona uğramış 
mikroyapı

Haddeleme Tekstürü Haddeleme Tekstürü

Cözeltive Alma İşlemi 
20-30pm tane şeklinde 
yeniden kristalleşme

Zayıf Cube Tekstür Kuvvetli Cube Tekstür

Şekillendirme

Boyama fırınlanması 
esnasında yaşlandırma

10. SONUÇLAR

Alüminyum üretiminde yeniden kristalleşme kontrolünün endüstriyel uygulaması, tüm proses 
boyunca yeniden kristalleşmeyi etkileyen her bir adımın detaylı anlaşılmasını gerektirir. 
Yeniden kristalleşme alaşımdaki küçük değişimlerden, ısıl işlem sıcaklığından, ısıl işlemde 
ısınma hızından, deformasyon oranından, ilk tane boyutundan, ikinci faz partİkililerinin 
boyutu, dağılımı ve uyumundan, deformasyondan önceki ve sonraki tekstürden 
etkilenmektedir.
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6082 Alaşımlı Profillerin Kesit Tane Yapışma Pres Çıkış Sıcaklığının EtkisiEffect o f Press Exil Température on t he Section Grain Structure of AA6082 Profiles
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ÖZET

Dövülerek üretilen alüminyum otomotiv parçalan için en önemli girdi malzeme ekstrüzyonla 
üretilen yuvarlak profillerdir. Bu profillerin pres çıkışındaki yapısal Özellikleri dövme sürecini 
olduğu gibi dövme ve ısıl işlem sonrasındaki malzeme yapısal ve mekanik özelliklerini 
yakından etkiler. Üstün dövme parça özellikleri ancak tüm bu süreçte İplİksi tane yapısının 
korunması ile elde edilebilir. Bu çalışmada ekstrüzyonla hazırlanan 6082 alaşımlı yuvarlak 
profillerin kesit tane yapısına ekstrüzyon pres çıkış sıcaklığının etkisi İncelenmektedir. Bilet 
ön ısıtma aşamasında seçilen sıcaklıklar ve pres baskı hızları değişken kılınarak bir dizi pres 
çıkış sıcaklığında yuvarlak profil hazırlanmış ve bu profillerin kesit tane yapıları İncelenerek 
dinamik yeniden kristalleşmenin önlendiği ve ipliksi tane yapısının korunduğu pres koşulları 
tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrüzyon, dövme, yeniden kristalleşme, tane yapısı.

ABSTRACT

Forging stock produced with extrusion in the form of round profiles is the most critical 
ingredient in the manufacture of forged aluminium automotive suspension components. The 
micro and macro structural features of these round bars affects not only the efficiency of the 
forging operation but also the structural features and the mechanical properties of the forging 
in the as-forged state and after the T6 heat treatment. Superior forging properties can be 
established only if the fibrous grain structure inherited from the extrusion step is retained 
throughout processing. The effect of extrusion pres exit temperature on the section structural 
features of the round bars as well as on the section features of the forged parts were 
investigated in the present work. A series of extruded bars were produced by a precise 
selection of different billet preheating temperatures and extrusion rates so as to achieve 
different pres exit temperatures. The section structures of these extruded round bars and of 
the forged control arms produced from these bars were investigated in an effort to identify the 
sound extrusion process parameters to ensure a fibrous grain structure across the section of 
the forging stock as well as of the forged components.

Keywords: Extrusion, forging, recrystallizaiion, grain structure.

1. GİRİŞ
AA6082 yapısal profil uygulamaları için tercih edilen yüksek mukavemetli Ai-Mg-Si 
alaşımları arasında yer almaktadır [1]. 6082 alaşımında yaşlanma sertleşmesi kapasitesini 
arttırmak için Mg’un bağlayabileceğinden daha fazla Si, tane yapısını kontrol etmek için ise
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Mn kullanılmaktadır [2]. Bu alaşımda mukavemet bileşime ve proses koşullarına bağlıdır [3]. 
Bu alaşımdan üretilen profiller kesitlerinde kısmi kristalleşmiş yapılara sık sık rastlanır ve bu 
heterojen yapı malzemenin mekanik özelliklerini olumsuz etkiler [4-6]. Yüksek mukavemet 
İçin proses, kısmi kristalleşmeyi önleyecek ya da tüm kesitte ince bir ipliksi tane yapısı 
verecek şekilde tasarlanmalıdır [7].

AA6082 alaşımının yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de otomotiv uygulamaları için 
dövme parça üretimidir [8]. AA6082 alaşımından ekstrüzyonla üretilen yuvarlak profiller 
dövme parça üreticileri için yarı mamül özelliğindedir. Alüminyumun hafiflik, yüksek 
mukavemet, kolay şekil verilebilme ve paslanmazlık gibi çok cazip özelliklerinin tümü 6082 
alaşımında da mevcuttur. 6082 alaşımlı profillerden dövülen süspansiyon parçaları günümüz 
binek otomobillerinde çok geniş bir pazar payına ulaşmıştır.

Bu profillerin pres çıkışındaki yapısal Özellikleri dövme sürecini olduğu gibi dövme ve ısıl 
işlem sonrasındaki malzeme yapısal ve mekanik Özelliklerini yakından etkiler. Üstün dövme 
parça özellikleri ancak tüm bu süreçte ipliksi tane yapısının korunması ile elde edilebilir. Bu 
çalışmada ekstrüzyonla hazırlanan 6082 alaşımlı yuvarlak profillerin kesit tane yapısına 
ekstrüzyon pres çıkış sıcaklığının etkisi İncelenmektedir.

2. D EN EYSEL
AA6082 alaşımları direkt çil döküm sistemi ile, 7400mm boy, 203mm çapa sahip yuvarlak 
ingotlar şeklinde dökülmüştür. Bu ingotların kimyasal analizleri Çizelge 1 ’de verilmektedir. 
Döküm İngotlar 580 °C’de 8 saat süreyle homojenleştirilmiş ve oda sıcaklığına yaklaşık 
4°C/dk hızda soğutulmuştur. Homojen tav uygulanmış İngotlardan kesilen biletler 430 °C ile 
460 °C aralığındaki sıcaklıklara ısıtılmış ve ekstrüzyonla 42 mm çapta profiller şeklinde 
basılmıştır. Ön ısıtma sıcaklığı ve ekstrüzyon hızı değişken kılınarak pres çıkış sıcaklıkları 
470-520 °C aralığında ayarlanmıştır. Burada amaç, ekstrüzyon İşlemi sırasında 
gerçekleşebilecek yeniden kristalleşme olayının önlenmesi veya en azından sadece profil 
yüzeyinde kalacak şekilde kontrol edilmesidir.

Çizelge 1. Bu çalışmada kullanılan 6082 alaşımının kimyasal kompozisyonu.

Si Fe Mn Mg Cu Ti Cr Zr V
1.022 0.1186 0.597 0.842 0.0168 0.0233 0.0020 0.0012 0.0124

Profiller daha sonra 2 farklı sıcaklığa, 430 °C ve 500 °C, ısıtılarak sıcak dövme uygulaması 
ile Şekil l ’de görülen kontrol kolu parçaları üretilmiştir. Ekstrüzyonla farklı pres çıkış 
sıcaklıklarında elde edilen yuvarlak profiller, bu profillerden dövülen parçaların kesit

Şekil 1. Bu çalışmada dövme prosesi uygulanan kontrol kolu parçası.

ALUS’06



2013 İstanbul 6. Alüminyum Sempozyumu ■ 6th Alumınıum Symposıum * ALUS’06

Şekil 2. Araştırma çalışmalarında temel parametre: ekstrüzyon işleminde pres çıkış sıcaklığı.

yapıları, yuvarlak profillerin üretildiği biletlerin mikroyaptlart, faz yapıları ve tane yapıları, 
metalografık ve x-ışınlan analizi ile incelenmiştir.

3. DENEME SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Homojen tav uygulanmış bilet mikroyapısı a-Al dendritik örgüsü ve dendrit sınırlarına 
yerleşmiş AI-Fe(Mn)-Si bileşik partîküllerinden oluşmaktadır (Şekil 3). X-ışmları analizi ile 
bu bileşiklerin a c-Al]2(Fe,Mn)3Si olduğu belirlenmiştir (Şekil 4). Homojen tavdan soğutma 
sırasında Önemli miktarda Mg2Si fazı tane içlerinde çökelmiştir (Şekil 3 ve 4). Biletin 
yaklaşık 50 mikron derinliğinde bir kabuk bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgede bileşik 
partikülleri biraz daha iri, çökelme hızlı soğuma nedeniyle daha sınırlıdır. Biletin tane yapısı 
tüm kesitte ince ve eş eksenli ve son derece homojendir (Şekil 3d). Ortalama tane çapı 200 
mikronun altında ölçülmüştür (Şekil 3e). Bu mikroyapı özellikleri ile yuvarlak profil üretimi

Şekil 3. Profil üretiminde kullanılan biletin mikroyapısı: (a) kenar, (b) çeyrek derinlik ve (c) 
merkez bölge; (d) kesit tane yapısı ve (e) Barker yöntemi ile elde edilmiş detay tane yapısı.
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Şekil 4. Bu çalışmada kullanılan 6082 alaşımlı biletin homojen tav sonrasında x-ışınları 
difraktometre spektrumu.

için kullanılan 6082 alaşımlı biletlerin yapısal özellikleri yönünden yeterli kalitede oldukları 
sonucuna varılmıştır. Bu biletler bilet ön ısıtma sıcaklığı ve ekstrüzyon hızı değişken 
kılınarak 470 °C, 490 °C ve 520 °C pres çıkış sıcaklıklarında yuvarlak profil şeklinde basılmış 
ve daha sonra her grup 430 °C ve 500 °C olmak üzere 2 farklı sıcaklığa ısıtılarak bu sıcaklıkta 
kontrol kolu parçası şeklinde dövülmüştür.

Ekstrüzyon işleminde presten 470 0C’de çıkan ve daha sonra 500 °C’de dövülen profilin kesit 
tane yapısı Şekil 5a’da görülmektedir. Bu şartlarda ekstrüzyon deformasyonu ile incelip 
uzayan ıpliksi tanelerin tüm kesitte korunduğu ve yüzey bölgelerinde bile, 6082 alaşımlarında 
sıklıkla rastlanan bir yeniden kristalleşme tabakasının oluşmadığı görülmektedir. Ancak 
profil kesit yapısı dövme işlemi sırasında tamamen değişmektedir (Şekil 5b). Tüm kesit 
yeniden kristalleşmiş, yüzey bölgelerinde dövme işlemi sırasında oluşan yeni kristaller 
büyümeye uğramıştır. Taneler eş eksenli değildir ve deformasyon yönünde yönlenme 
göstermektedir. Yeniden kristalleşme reaksiyonu ya dövme işlemi öncesindeki ön ısıtma 
sırasında statik olarak ya da dövme işlemi sırasında dinamik olarak gerçekleşmiş olmalıdır.

Ekstrüzyon işlemi benzer şekilde uygulanan fakat 500 °C yerine 430 °C’de dövülen profilin 
kesit yapısı ekstrüzyon ve dövme işlemleri sonrasında büyük ölçüde benzerdir (Şekil 6a ve b). 
Bununla birlikte dövme sıcaklığının düşürülmesi ile parça yüzeyindeki iri taneli tabaka 
derinliğinin bir miktar azaldığı ve tane boyutunun küçüldüğü görülmektedir (Şekil 6b).

Şekil 5. 470 °C pres çıkış sıcaklığında üretilen profilin (a), bu profilden 500 0C’de dövülen 
(b) kontrol kolunun kesit tane yapıları.
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Şekil 6. 470 °C pres çıkış sıcaklığında üretilen profilin (a), bu profilden 430 °C’de dövülen 
(b) kontrol kolunun kesit tane yapıları.

490 °C ve 520 °C pres çıkış sıcaklıklarında basılan yuvarlak profillerin ve bu profillerden 500 
°C ve 430 °C’de dövülen kontrol kollarının dövme işlemi sonrasındaki kesit tane yapıları 
sırası ile Şekil 7, 8, 9 ve 10’da verilmektedir. Yuvarlak profillerin ve dövme parçaların kesit 
yapısındaki değişimler büyük ölçüde presten 470 °C’de çıkan profil ve bu profillerden 
dövülen kontrol kolundakine benzerdir.

4ii
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Şekil 7. 490 °C pres çıkış sıcaklığında üretilen profilin (a), bu profilden 500 °CMe dövülen 
(b) kontrol kolunun kesit tane yapıları.

Şekil 8. 490 °C pres çıkış sıcaklığında üretilen profilin (a), bu profilden 430 °C’de dövülen 
(b) kontrol kolunun kesit tane yapıları.

ALUS’06



A Ü JS’06 • 6. Alüminyum Sempozyumu ■ 6th Alummıum Symposıum 2013 İstanbu

Şekil 9. 520 °C pres çıkış sıcaklığında üretilen profilin (a), bu profilden 500 °C’de dövülen 
(b) kontrol kolunun kesit tane yapıları.

470 °C, 490 °C ve 520 °C pres çıkış sıcaklıklarında üretilen profillerin kesit yapıları 
ekstrüzyon deformasyon yapısının büyük Ölçüde korunduğunu göstermektedir. Bununla 
birlikte profil yüzey bölgesinde tane yapısı karakteri kesit içindekinden farklıdır. Işık 
mikroskobu çözünürlüğünde ayırt edilememekle birlikte ipliksi taneler burada yerini çok 
küçük eş eksenli taneler bırakmıştır. Ancak bu aşamada bir tane büyümesi söz konusu 
değildir. Buna karşın deneme koşullarının tümünde dövme işleminden çıkan parçaların kesit 
düzlemlerinde ekstrüzyon deformasyon yapısının yerini yeniden kristalleşmiş eş eksenli ve 
küçük taneli bir yapıya bıraktığı görülmektedir. Bu durum düşük dövme sıcaklığında 
gerçekleştirilen denemelerde de bu şekildedir. Üstelik yeniden kristalleşmenin 
tamamlanmasından sonra yüzey bölgesinde tane büyümesi başlamıştır. Yüzeydeki iri taneli 
bölge 6082 alaşımın yüzeyde tane büyümesi olayına hassasiyetini doğrulamaktadır [9, 10]. 
Bu durum dövme parçanın daha sonra çözeltiye alma tavına gireceği de göz önünde 
bulundurulacak olursa, kaygı vericidir ve kontrol edilmelidir.

4. SONUÇLAR
Direkt çil döküm teknolojisi ile üretilen biletlerden basılan 6082 alaşımlı yuvarlak profiller 
süspansiyon parçalarının dövme tekniği ile imalatında önemli ve geçerlibir yarı mamüldür.

470 °C-520 °C aralığında pres çıkış sıcaklıklarında profil kesit yapısında ekstrüzyon 
deformasyon yapısı büyük ölçüde korunmuştur. Sadece yüzeyde sonlu derinlikte bir kesit 
bölgesinde yeniden kristalleşme yaşanmıştır.

Şekil 10. 520 °C pres çıkış sıcaklığında üretilen profilin (a), bu profilden 430 °C’de dövülen 
(b) kontrol kolunun kesit tane yapıları.
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470 °C ile 520 °C aralığındaki pres çıkış sıcaklıklarında üretilen profillerin tümünde dövme 
işlemi sonrasında yeniden kristalleşme gerçekleşmiş ve ayrıca yüzey bölgesinde yeni taneler 
büyümeye uğramıştır. Kesit tane yapısı dövme aşamasında bozulmaktadır.

Denemelerde incelenen parametrelerin dövme işlemi sonrasındaki tane yapılarına etkisi 
dikkate alındığında pres çıkış sıcaklıklarından 520 °C,nin daha düşük pres çıkış 
sıcaklıklarından 500 0C’deki dövme İşleminin 430 °C’deki dövme işleminden daha İyi sonuç 
verdiği anlaşılmaktadır.

Standart 6082 alaşımında mevcut Mn oranı dövme aşamasındaki tane büyümesi kontrolü için 
yeterli olmamaktadır. Dispersoidler oluşturarak dövme işlemi sırasında tane sınırlarının 
hareketini yavaşlatması ve böylece tane büyümesini kontrol etmesi için Mn’dan başka Cr ve 
Zr gibi geçiş elementlerinden yararlanmak gerektiği düşünülmektedir.

Teşekkür

Metalografi çalışmalarındaki katkıları nedeniyle MAM’dan Fahri Alageyik’e ve ekstrüzyon 
denemelerindeki işbirliğinden ötürü ULUSAN A.Ş.’ye teşekkürü borç biliriz.
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AA5049 Alüminyum Alaşımı Levhaların İkiz Merdaneli 
Sürekli Döküm Tekniği ile Üretimi

The Production of AA5049 Alloy Sheets by Twin Roll Casting

Koray Turbahoğlu 
Teknik Alüminyum San. A.Ş. /  Türkiye

©- -o

ÖZET

AA5049 alaşımı alüminyum levhalar iyi korozyon dayanımı, yeterli mekanik özellikleri ve 
çeliğe göre hafifliği nedeni ile gemi inşaat, otomotiv ve makine imalat sektörlerinde tercih 
edilen malzemelerdendir. AA5049 alaşımı levhalar tipik olarak DC döküm ve sıcak hadde 
prosesi ile üretilmektedirler. Bu çalışmada, ikiz merdaneli döküm ve soğuk haddeleme 
tarafından üretilen AA5049 alaşımı levhalar incelenmiştir.

AA5049 alaşım rulolar 0,95 mm kalınlığında ve H24 kondisyonu ile İkiz Merdaneli Döküm 
ve Soğuk Haddeleme ile üretilmektedir. Termo-mekanik süreç denemeleri istenilen mekanik 
özellikleri bulmak amacıyla yapılmaktadır. Makroyapı incelemeleri optik ışık mikroskobu 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İkiz merdaneli döküm, AA5049, alüminyum.

ABSTRACT

AA5049 aluminum alloy sheets with their good corrosion resistance, sufficient mechanical 
properties and light weight compared to steel, are the preferred material used in the 
automotive, ship construction and machinery industries. AA5049 alloy sheets are typically 
produced by DC casting and hot rolling process. In this study, AA5049 alloy sheets produced 
by twin roll casting and cold rolling are investigated.

AA5049 alloy coils are produced by twin roll casting and cold rolling with 0,95 mm thickness 
and H24 temper. Trials on Thermo-mechanical processes are conducted in order to find the 
desired mechanical properties. Macrostructure examinations were carried out using an optical 
light microscope.

Keyword: Twinn roll casting, AA5049, aluminium.

1.GİRİŞ

AA5049 alaşımı malzemeler sahip oldukları yüksek korozyon direnci nedeniyle gemi İnşaatı 
sektöründe ve denize yakın olan Avrupa ülkerinde izolasyon malzemesi olarak, çeşitli şekil ve 
kesit ölçülerinde dikişli boru İmalatında ve otomotiv sektöründe çeliğe göre özgül ağırlığının 
daha düşük olması nedeniyle kullanım alanı bulmaktadır. AA5049 alaşımı levha malzemeler
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DC döküm ve sıcak haddeleme metoduna göre üretilmektedir. Bu çalışmada Teknik 
Alüminyum A.Ş.’de devam eden Ar-Ge çalışmaları kapsamında nihai kullanıcı için üretim 
yapılması ve üretilen ürünün müşteri tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, çift merdaneli sürekli levha döküm yöntemiyle dökülen AA5049 alaşımlı 
levhalar soğuk haddeleme ve tavlama aşamaları ile nihai kullanıcının istediği ürün haline 
getirilecektir. Daha önceki çalışmalardan elde edilen üretilen levhanın mekanik özellikleri, 
makro yapıdaki değişimleri ve haddeleme-tavlama işlemlerinin şekillendirilebilirliğe etkisi 
deneyimleri ile istenilen nihai malzeme üretilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Teknik Alüminyumca devam eden 5049 üretimi Ar&Ge çalışmaları kapsamında, 5049 
alaşımı malzeme üretimi için proses çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu proses çalışmaları 
sonucunda belirlenen proses bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1. Teknik Alüminyum’da daha önceki çalışmalardan belirlenen üretim prosesi

PROSES
DENEMESİ
Dökme Rulo 
Haddeleme

______Ara Tav______
Haddeleme 

Son Tav

Elde edilen proses bilgilerine göre; 0,95x1500 mm Ölçülerinde H24 kondisyonunda AA5049 
alaşımı malzeme siparişi üzerine, Teknik Alüminyum’un Çorlu tesislerindeki Novelis marka 2 
nolu sürekli levha döküm hattında 605967 döküm numarası ile 6,37 mm kalınlığında 5049 
alaşımı dökme rulonun üretimi yapılmıştır. EN 573 standartına göre AA5049 alaşımının 
kimyasal bileşim değerleri ve 605967 döküm numaralı rulonun kimyasal bileşim değerleri 
Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Tablo 2. AA5049 (EN 573) ve 605967 nolu dökme rulonun kimyasal bileşim karşılaştırması

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al
AA5049 (EN 573) 0,400 0,500 0,100 0,5-1,1 1,6-2,5 0,200 0,200 Kalan

605967 0,151 0,348 0,031 0,615 1,781 0,006 0,032 97,045

5049 alaşımı dökme rulo malzeme nihai kalınlık ve nihai kondisyon değerleri hadde prosesi 
Teknik Alüminyum’un Çorlu fabrikasında yapılmıştır. 0,95x1500 mm ölçülerindeki 
malzemenin soğuk hadde ve tav prosesi proses akışı Tablo 3’te verilmiştir. Soğuk hadde 
prosesi sonunda 0,95x1500 mm ölçülerinde olan AA5049 malzemenin resmi Şekil l ’de 
verilmiştir.
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Şekil 1. Soğuk hadde prosesi sonunda 0,95x1500 mm ölçülerindeki AA5049 malzeme

Tablo 3. AA5049 H24, 0,95x1500 mm malzemenin proses sırası

AA5049 H24, 0,95x1500 mm
Dökme Rulo (6,37 mm) 

Haddeleme (6,37 mm-1,65 mm)
__________ Ara Tav__________
Haddeleme (1,65 mm-0,95 mm) 

Son Tav (H22 kondisyonu)

AA5049 malzeme soğuk hadde prosesinde 1,65 mm kalınlıkta iken ara tav prosesi 
uygulanmıştır. Malzemelere uygulanan ara tav ve son tav prosesleri azot atmosferi ortamında 
%0,3-0,5 oksijen konsantrasyonunda yapılmıştır.

0,95x1500 mm ölçülerine ulaşan malzemenin son tav işlemi öncesi ve sonrasında 
malzemeden alman numunelere çekme testi uygulanmıştır. Son tav işlemi öncesinde yapılan 
çekme testi ile elde edilen mekanik Özellikler ile malzemenin son tav sıcaklık değeri 
belirlenmiştir. Son tav prosesinden sonra malzemeye yeniden çekme testi uygulanmış ve 
malzemenin H24 kondisyonunda olduğu görülmüştür. Tablo 4*te EN 485 standardına göre 
AA5049 H24 malzemenin mekanik özellik değerleri ile Teknik Alüminyum’da üretilen 
AA5049 H24 malzemenin mekanik özellik değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
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Tablo 4, AA5049 H24 (EN 485-2) ve 605967 nolu malzemenin mekanik özellik değerlerinin 
karşılaştırılması

Akma
Dayanımı

(Mpa)

Çekme
Dayanımı

(Mpa)

%
Uzama Kondisyon

AA5049 
H24 (EN 

485)
Min. 160 240-280 Min. 6 H24

605967 200,48 250,2 8,83 H24

0,95x1500 mm ölçülerinde ve H24 kondisyonunda olan AA5049 alaşımı malzemenin Mikro 
yapı incelemesi için numuneler haddeleme yönüne paralel yönde hazırlanmıştır. Soğuk olarak 
bakalite alman numuneler 500, 1200, 2400, 4000 numaralı zımparalar ile zımparalanmışım 
Sonrasında elmas 3pmMik elmas pasta ile parlatma yapılmıştır. Kesit mikro yapı incelemeleri 
52 mİ HF ve 973 mİ distile sudan oluşan çözeltide 21 Volt ile 90 saniye sürede elektrolitik 
dağlama yapılmıştır. Şekil 2’de 0,95 mm kalınlığındaki malzemenin mikro yapı görüntüsünün 
resmi verilmiştir.

II

Şekil 2. 0,95 mm kalınlığındaki 5049 H24 malzemenin mikroyapı görüntüsü

AA5049 H24, 0,95x1500 mm ölçülerindeki malzeme, malzemeyi kullanan müşteri tarafından 
dikişli boru imalatında kullanılmaktadır. Müşteri tarafından yapılan üretimde; imalat hattının 
çalışmasını etkileyecek, imalat firesini arttıracak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. 
Şekil 3’te AA5049 H24 malzeme kullanılarak üretilmiş dikişli borunun resmi verilmiştir.
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Şekil 4. AA5049 H24, 0,95 mm kalınlığında malzeme kullanılarak üretilmiş dikişli 
alüminyum boru

3.SONUÇ

Teknik Alüminyum’da devam eden Ar&Ge çalışmaları kapsamında AA5049 H24 
malzemenin üretimi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş ve firmanın üretilebilirlik listesine 
eklenmiştir. Bu çalışmada anlatılan AA5049 H24 malzemeden başka diğer kondisyon 
özellikleri içinde AA5049 alaşımı malzeme üretilebilmektedir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen Sayın Mithat Marmara ve Sayın Sinan Aksoy’a 
teşekkür ederim.
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İkiz Merdaneli Süreldi Döküm Tekniğinde Dikey Çift Filtre Pratiğinin İncelenmesi
Investigaüon of Ve rt icat Doııble Fi İter P ra elice in Tsvinn Roll Casıing

Melih Umar
Teknik Alüminyum San. A.Ş. /  Türkiye

©-

ÖZET

Alüminyum sıvı metalin filtrelenmesinde yaygın olarak yatay şekilde yolluk üzerindeki bir 
filtre kutusunda bulunan seramik köpük filtreler kullanılmaktadır. Bu çalışma seramik köpük 
filtrenin uygulanma şekline yönelik yapılmıştır. Teknik Alüminyum A.Ş.’nin Avcılar 
fabrikasında İkiz merdaneli sürekli levha döküm hatları tutma fırınlarından sonra bulunan 
düşey ikili filtre kullanılarak yapılan fıltrasyon işlemi ve işlemin sonuçlan anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ikiz merdaneli sürekli döküm, seramik köpük filtre, dikey filtreleme, alüminyum.

ABSTRACT

In the filtration of liquid aluminum, ceramic foam filters with horizontal positioning in the 
filler box is widely used compared to the vertical positioningof the filters. In this study 
vertical filter application after the holding furnaces of on twin roll casters in Teknik 
Aluminyum’s Avciiar plant are investigated according to their ease of change during the 
casting operation and their filtration efficiency.

Keywords: Tvvinn roll casting, ceramic foam filter, vertical filtration, aluminium.

1.GİRİŞ

Alüminyum levha üretiminde iki ana yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden birincisi DC 
döküm yöntemi ile üretilen slabları önce sıcak hadde sonrasında da soğuk hadde prosesleri ile 
levha üretimidir. Diğer yöntem ise Teknik Alüminyum A.Ş.’nin de levha üretiminde 
kullandığı İkiz Merdaneli Sürekli Döküm yöntemidir. İkiz merdaneli sürekli döküm yöntemin 
müşteri taleplerine uygun şekilde daha küçük miktarlarında üretime imkan sağlamaktadır. İkiz 
Merdaneli Sürekli Döküm yöntemi ile üretilen Alüminyum levhaların önemi giderek 
artmaktadır.

İkiz Merdaneli Sürekli Döküm teknolojisinde yapılan fıltrasyon işleminin amacı sıvı metal 
içindeki istenmeyen emprütelerin uzaklaştırılarak katılaşacak metalin homojen alaşım yapısını 
korumaktır. Çünkü sıvı metal içindeki safsızlıklar katılaşma sırasında metalin tane boyutunda 
belirli bölgelerde birikmeler yaparak dökümden sonraki üretim proseslerinde istenmeyen 
yüzey hatalarına dolayısı ile kalite problemlerine neden olabilecektir. Sürekli döküm
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teknolojisinde seramik köpük filtre kullanılarak fıltrasyon işlemi uygulanmaktadır. Kullanılan 
seramik köpük filtre tıkanıncaya kadar değiştirilmemektedir. Seramik köpük filtre tıkandığı 
zaman döküm prosesi durdurularak tıkanan filtre değiştirilmek zorundadır. Tıkanan filtrenin 
değiştirilmesi sonrasında yeniden döküm işlemine başlanması sırasındaki maliyetler ve 
prosesteki verim kayıpları göz önüne alındığı zaman seramik köpük filtre değişiminden 
kaynaklanan ek maliyetlerin ilk olarak azaltılması sonrasında da ortadan kaldırılması, filtre 
değişim işleminin operasyonel olarak geliştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

2. FİLTRELEME SİSTEMLERİ

Seramik köpük filtreler boyutlarına göre ve sahip oldukları geçirgenlik derecelerine göre 
sınıflandırılmaktadırlar. Sıvı metal içindeki safsızlıkların tamamen ortadan kaldırılması için 
çeşitli tasarımlarda seramik köpük filtreler kullanılmaktadır. Şekil Pde sıvı metal fıltrasyon 
işleminde kullanılan bir seramik köpük filtre, Şekil 2’de ise seramik köpük filtrenin (Şekil 
1 ’de ki seramik köpük filtre) yatay olarak konumlandırılarak, sıvı metal altından fıltrasyon 
işlemi için dizayn edilen filtre kutusu sisteminin resimleri verilmiştir.

Şekil 1. Seramik köpük filtre.

Şekil 2. Sıvı metal altı filtreleme.

Şekil 2 ‘deki tasarımda seramik köpük filtre haznenin ait kısmına yerleştirildikten sonra 
döküm işlemi başlatıl ab ilmektedir. Bu tasarımda üretime geçildikten sonra seramik köpük 
filtrenin tıkanması durumunda; iki çözüm yöntemi uygulanmaktadır. Birinci durumda, 
hattı kapatarak gerekli filtre değişiminin yapılıp döküm işlemine yeniden başlanmasıdır. 
İkinci durum ise; uygun bir aparat İle seramik köpük filtrenin delinerek sıvı metal akışının 
sağlanmasıdır. Birinci durum düşünüldüğü zaman; filtreleme ömrü verimsiz periyotlarda 
yeni döküm alınması gerektiği için bu durum operasyonel maliyetler göz önüne
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alındığında tercih edilen bir yöntem olmayacaktır. İkinci durum düşünüldüğü zaman ise; 
kınlan filtre sonrası üretilen malzeme döküm prosesi sonrasındaki proseslerde ortaya 
çıkacak birçok soruna neden olabilecektir. Bu problemleri ortadan kaldırmak için çift 
filtreleme sistemleri kullanılmaktadır. Şekil 3’te bir çift fıltreleme sisteminin resmi 
verilmiştir.

Şekil 3. Çift fıltreleme sistemi.

Şekil 3’teki sistemde bir taraftan yapılan besleme sonrası filtre tıkandığı zaman, ikinci 
yolluk devreye alınabilmekte ve kesintisiz şeklide döküm işlemine devam 
edilebilmektedir. Ancak bu yönteminde kullanım ve bakım zorlukları olmasından dolayı 
filtreleme işlemini daha etkili hale getirmek, yukarıda anlatılan zorlukları ortadan 
kaldırabilmek ve operasyonel maliyetleri düşürebilmek için çeşitli tasarım çalışmaları 
yapılmıştır,

3. DİKEY ÇİFT FİLTRELEME SİSTEMİ

Teknik Aİümiııyum’da filtreleme sistemleri hakkında yapılan araştırmalar ve tasarım 
çalışmalarından sonra iki adet seramik köpük filtrenin belli bir açıda dikey olarak 
konumlandırıldığı filtre kutusu ve filtreleme sisteminin tasannu ortaya çıkmıştır. Şekil 
4’te Teknik Aîüminyum’da tasarımı ve imalatı yapılmış dikey çift seramik köpük filtreye 
sahip filtre kutusunun resmi verilmiştir.

Şekil 4. Dikey çift filtre sistemi

Dikey çift filtreleme sisteminde seramik köpük filtreler yapılan çalışmalar sonucunda 
yukarıdaki şekildeki gibi konumlandınlmıştır. Şekil 5’te tasannu tamamlanmış ve imalatı
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yapılmış, yolluk hattı üzerine montajı yapılmış dikey çift filtre sisteminin resmi 
verilmiştir.

Şekil 5. Teknik Alüminyum’da kullanılan dikey çift fíltreteme sistemi

Yapılan tasarımla birkaç avantajı aynı anda elde edilmiştir. Bunlardan birincisi; zahmetsizce 
filtre değişimi yapılabilmektedir, İkincisi; kullanılan bu tasarım sonucu seramik köpük filtre 
değişimi operasyonel hiçbir ek maliyet getirmemektedir, Üçüncüsü; bu üretim yöntemlerinde 
sıklıkla görülen delik, empürite topaklanması olarak adlandırılan yüzey hataları ortadan 
kaldırılmıştır.

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Dikey filtreleme sisteminin yaptığı filtrasyon İşleminin Ölçülebilmesi için AA 1060 alaşımı 
malzemenin döküm üretimi sırasında dikey filtre sisteminin filtre kutusundan AluSpeed cihazı 
ile numuneler alınmıştır. AluSpeed cihazı ile sıvı ile 0 atmosfer basınç altında numune içinde 
hidrojen gazının miktarı, numune İçindeki metalik olmayan kirlilikler ve ölçüm yapılan 
numunenin yoğunluğunu da belirlemek için kullanılmaktadır, numuneler üzerinde cüruf adı 
verilen bir yapı oluşturulmaktadır. AluSpeed ile yapılan testte; cihazın haznesine konulan sıvı 
metal 0 atmosfer basınçta soğumaya bırakılır iken soğuma esnasında sıvı metalin içerdiği 
kirlilik oranına bağlı olarak üst kısımda mantar şeklinde cüruf oluşturulmaktadır.

Dikey filtre sisteminin girişinde (filtre öncesi), 1. Filtre sonrası ve 2. Filtre sonrasından 
numuneler alınmıştır. Alman numunelerin resimleri sırası ile Şekil 6, 7 ve 8’de verilmiştir.
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Şekil 6. Dikey filtre sistemi girişinden (filtre öncesi) alınan numuneler

Şekil 7. 1 .fitre sonrasından alınan numuneler

H

Şekil 8. 2. filtre sonrasından alman numuneler

Sonrasında alman numunelerin tabanından yukarıya doğru (Şekil 9) 30 mm işaretlenerek 
kesilmiştir. Kesilen üst kısımlar tekrar ergitilerek İçerdiği Alüminyum miktarının 
belirlenebilmesi için spektral cihazında test edilmiştir. Şekil 10’da kesilmek için hazırlanan 
numunelerin resimleri verilmiştir.

f ■ ' ¿ i  \ ALUS’06
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Şekil 9. Numune ölçülendirme

-7i v

İ>:t';?.f '

■ Mh

Şekil 10. Kesilmek için hazırlanmış numuneler

Yapılan testte; AA1060 alaşımı İçin yapılan kirlilik testinde mantar şeklinin oluştuğu bölge 
daha az Alüminyum içeriğine sahip olduğu için belirli ölçülerde kesilen üst kısımların tekrar 
ergitilip spektral analiz numuneleri alınıp iki kez yapılan fîltreleme sonrasında ne kadar temiz, 
filtre edilmiş bir metal elde edildiğinin belirlenmesidir. Spectro marka cihazda yapılan 
spektral analiz test sonuçları Tablo 1 ’de verilmiştir.

Tablo 1. Numunelerin kesilen bölümlerinin İçerdikleri % Alüminyum miktarları

NUMUNE % Al İÇERİĞİ
Filtre öncesi 99,605

1. Filtre sonrası 99,621
2. Filtre sonrası 99,635

Spektral analiz test sonuçlan da göstermiştir kİ; dikey çift filtre uygulaması, sıvı 
Alüminyumdun filtre edilmesinde oldukça homojen ve empriitelerden mümkün olabilecek en 
üst sınırlarda arındırılmış bir sıvı metal elde etmemizi sağlamaktadır.

ALUS’OS g g g
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5. SONUÇLAR

Teknik Alüminyum’da tasarlanan ve imal edilen Dikey çift filtreleme sistemi ile seramik 
köpük fíltre tıkanmasından kaynaklanan; kalite problemlerinin önüne geçilmiş, üretim 
verimliliği arttırılmıştır.

KAYNAKLAR

1. Method for In Line Degassing and Filtration Molten Metal, John C. Yarwood, James 
E. Dore, K. Preuss, U.S. Patent Agent, Patent Number: 4,052,198

2. Measurement of Filtration Performance, Filtration Theory and Practical Applications 
of Ceramic Foam, Steven Ray, Brian Milligan, Neil Keegan, Aluminium Cast House 
Technology 2005.

3. Improving Performance in Continuous Casting, Pyrotek Inc.

4. Dual Stage Ceramic Foam Filtration System and Method, Leonard S Aubrey, Clifton 
L. Oliver, Bruce T. Macphail, U.S. Patent Agent, Patent Number: 5,673,902
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ASAŞ Elementlerinin Periyodik Cetveli

ASAŞ olarak alüminyum cevherinin, işimizin bütün [öğünü oluşturan parçalardan sadece bir tanesi olduğuna inanıyoruz. Mühendislerimizin uzmanlığından müşterilerimizin güvenine dek sahip olduğumuz her bir parça, bizi biz yapan birer elementtir aslında,

İstanbul merkezli olup, kürese! pazara yüksek kalite profiller üreten tez Avrupa’nın önde gelen alüminyum ekstrüzyon üretici firmalarından bir ianesiyiz. işimizin Özünde alüminyum olduğunu kabul etsek de, bütünlüğümüz içindeki insan 
elementlerini asla göz ardı edemeyiz. Sonuçta, bugünkü başarımızı beraber çalıştığımız müşterilerimize, müşterilerimizi de çalışanlarımıza borçluyuz.

üasaşalu  Eİasaspen EİNATURALBOND
'̂ ASSmlıyuı» » İ P  PVC-U Paran «jwís/i

Eİrescara EInaturoll El aludes
0 A S A S  G R U P

M e rke z : ASAŞ Alüminyum, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL 34810 
Tel: 0216 680 07 80 Faks: 0216 680 15 83

F a b rik a : Küçücek Beldesi, Akyazı / SAKARYA 54440
Tel: 0264 462 47 92 Faks: 0264 462 47 96 w w w .a s a s a lu .c o m .tr

http://www.asasalu.com.tr
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İSTANBUL DEMİR ve DEMİR OiS! 
METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

e

ih racatın  
metalik \

Dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına 
"Milli Katılım organizasyonları" düzenleyerek hem 
ülkemizi temsil ediyor hem de üyelerimizin yurtdışı 
fuar katılımlarım kolaylaştırıyoruz.
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda gerçekleştirdiğimiz 
"İnfo Stand" katılımlarımızla sektörümüz ve 
ihracatçıfirmalarımız hakkında bilgi veriyor ve 
tanıtımlarını yapıyoruz.
"Sektörel Ticaret Heyetleri" organize ederek 
ihracatçılarımızın pazarı birebir görmelerini sağlıyor 
ve üyelerimizi satın almadiarla kendi ülkelerinde 
görüştürüyoruz.
Yurtdışındaki işbirliği kuruluşları ile yapılan 
organizasyonlar çerçevesinde "Alım heyetleri" 
düzenliyor, yurtdışı alıcıları Türkiye'de ağırlıyor ve 
üyelerimizle İkili görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
"Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğimizle, proje sahipleri ile 
sermaye sahiplerini buluşturuyor, projelerin hayata 
geçirilmesini sağlıyoruz,
"Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Tebliği" 
kapsamında Projeler gerçekleştiriyor, proje 
katılımcılarına yönelik eğitimler, ticaret heyetleri, alım 
heyetleri ve pazar araştırma gezileri organize ediyor, 
üyelerimizin yeni pazarlara açılmalarını sağlıyoruz, 
"İMMİB Erkan Avcı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi"ni 
hizmete sokarak eğitime ve endüstriyel tasarıma 
destek veriyoruz,
Üyelerimizi dış pazarlarve ülkemizde yaşanan 
gelişmelerle ilgili bilgilendirmek amacıyla "Seminerler" 
düzenliyoruz,
Birliğimiz kapsamına giren sektörlerin temsilcileri 
ile düzenli aralıklarla bir araya gelerek, ihracatımızı 
artırmaya yönelik "Alt sektör Toplantıları" düzenliyoruz, 
Sektörümüze yeni vizyonlar kazandırmak, 
problemlerimizi masaya yatırıp çözümleri beraber 
bulmak adına "İhracat Strateji Çalıştaylan" 
düzenliyoruz
Firmalarımızın ihracata dönük olarak ihtiyaç 
duydukları eğitimleri veriyoruz,
Üyelerimizi bilgilendirici sektörel ve ülke 
bazlı raporlar hazırlıyoruz,
2023 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 
25 milyar Dolar sektör ihracat hedefimiz İçin 
çalışıyoruz...

NELER YAPIYORUZ?



Improving Performance

Pyrotek partners with customers to offer aluminium smelters, 
casthouses, remelters and recyciers a full line of Metaullics® 
mechanical and electromagnetic (EMP™) pumping systems, as 
well as overflow transfer (OTS), LOTUSS™ scrap melting, IMS 
scrap preparation and SNIF® degassing systems. Pyrotek’s 
technical experts are experienced in all aspects of aluminium 
production, and the company has insight into technologies and 
products to fulfill its mission: providing innovative solutions to 
customer needs utilizing its global resources.

Visit stand D-120 
atAIuExpo 2013 
Istanbul Turkey 

in the Istanbul 
Expo Center

www.pyrotek.info

http://www.pyrotek.info


alüminyuma yansıtıyoruz.
Güvenilir ve nitelikli tedarikçiniz olarak; size sağladığımız hizmetlerle sanayinin 
geleceğine birlikte şekil veriyoruz...
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Metalürji Sektörünün 
Dev Buluşması

12. Uluslararası Demir-Çelîk ve Döküm 
Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı
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11-13 Eylül 2014
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece

İSTANBUL

Eş Zamanlı Kongreler

17. Uluslararası 
letalurji ve Malzeme Kongresi
TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası 

Organizasyonu

7. Uluslararası 
Ankiros Döküm Kongresi

TÜDÖKSAD Organizasyonu

Destekleyenler

6

AMAFOND
JUnited. C İÇ O F ÇE^ÂFON

VDMA

Organizatör

f Deutsche Messe
HDpno;er-M c:.;û- 
Ankiros Fuarcılık A.Ş

HM Ankiros Fuarcılık A.Ş.
Abduiiah Cevdet SoK= G-2 

Çankaya, Ankara - TÜRK! VE 
Tel: +90(3121439 6/92

‘— i www.ankiros.com
|k www ankiros.com *»-*«
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